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«یرفع اللّه الذین امنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات»
خداوند مقا ا،ل ايمان و دانشمگدان عالم را (در دو جهان) رفیع میگرداند.
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تمامی اديان الهی و در رأس آنها اسال  ،انسان را موجودي كمـالگـرا مـیدانگـد .از
نظر اسال  ،انسان ،مواره در حال تكامل اس

و جه گیري او به سم كمال بینهايـ

يعگی خداوند تبارك و تعالی اس .
يكی از راه،اي كمال و تقرب به ذات اقدس الهی ،علم و دان

اس  .علمی كه ـ بـه

تعبیر استاد شهید مطهري ـ زيبايی عقل اس ؛ علمی كه انسان خداجو در آن نشانه،اي
معبود را میجويد و میيابد و علمی كه ،ر چه فزونتر میگـردد ،دارنـده آن را بـه خـدا
نزديكتر میكگد.
،م از اي روس كه در نظا مقدس جمهوري اسالمی ايران كـه شـالوده و اسـاس
حاكمی در آن بر مبگاي احكا اسال اس  ،توجه به علم و دانـ

و تحقیـ و نشـر در

صدر مسائل قرار دارد.
دانشگاه جامع اما حسی (ع) نیز به عگوان مولود شجره طیبه سپاه پاسداران انقالب
(پنج)

به عگـوان تگهـا دانشـگاه

اسالمی كه خود برآمده از عم ارزش،اي الهی و انقالبی اس

جامع علمی ـ نظامی كشور ،پس از پايان افتخارآمیز حماسه ،ش سال دفاع مقدس كه
خود عرصهاي كمنظیر براي نماي

لیاق ،ا و توانمگدي،اي علمیـ پهو،شـی نیرو،ـاي

مخلص حزباللهی بود ،موضوع «جهاد علمی» و تالش در جه

رشد و شكوفايی ،ر چه

بیشتر در زمیگه،اي مختلف را سـرلوحه فعالیـ ،ـاي علمـی خـوي

قـرار داده اسـ .

دانشگاه در اي راستا از زمان تأسیس ،بهمگظور ترويج و نشر علو مختلف آثـاري عرضـه
نموده كه با استقبال انديشمگدان و پهو،شگران مواجه شده اس .
امید اس

اي كتاب مورد توجه و بهرهبرداري صاحبنظران ،محققان و عالقهمگدان

قرار گیرد و ايشان نیز با اعال نظرات و پیشگهاد،اي اصالحی خود ،ما را در جه ترويج
و انتشار آثار مورد نیاز جامعه علمی كشور ياري فرمايگد.
و من اهلل التوفیق
معاونت پژوه

(ش

)
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اصول و مقدمات
واژه پدافگد به معگاي دفاع بوده و در مقابل آفگد به معگی ،جو و حمله میآيـد و در
مفهو كلی ،دفع ،خگثی كردن و يا كا،

تاثیرات اقدامات آفگدي دشـم و ممانعـ از

دستیابی به ا،داف خودي اس  .پدافگد به دو بخ

پدافگد عامـل ()Active defense

و پدافگد غیرعامل ( )Passive Defenseتقسیم میشود .پدافگد عامل به مفهو مقابله
نظامی با مهاجم يا رويارويی و مقابله مستقیم با دشـم و بـهكـارگیري جگـگافزار،ـاي
مگاسب و موجود بهمگظور دفع حمله و خگثی كردن اقـدامات آفگـدي يـا كـا،

اثـرات

عملیات خصمانه ،وايی ،زمیگی ،دريايی ،نفوذي و خرابكارانه بر روي ا،داف مـورد نظـر
میباشد.
پدافگد غیرعامل به مجموعه اقـداماتی اطـالق مـی گـردد كـه مسـتلز بـهكـارگیري
جگگافزار نبوده و با اجراي آن مـی تـوان از وارد شـدن خسـارات مـالی بـه تجهیـزات و
تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفـات انسـانی جلـوگیري نمـوده و يـا
میزان اي خسارات و تلفات را به حداقل ممك كا،
،دف پدافگد غیرعامل ،ايم سازي و كا،
مرد اس

داد.

آسیبپذيري زيرساخ ،ـاي مـورد نیـاز

تا بتدريج شرايطی را براي امگی ايجاد نمايد .اصول اولیه پدافگـد غیرعامـل،

ساده و تقريباً ثاب بوده ولی كاربرد ايـ اصـول در مـوارد مختلـف تفـاوت داشـته و در
مواردي پیچیده و مشكل میشوند.
تحوالت اخیر جهانی و مگطقهاي بهشدت بر روي نوع و شدت تهديـدات علیـه نظـا
مقدس جمهوري اسالمیايران تأثیر گذاشته اس  .كلیه ارگـان،ـا و واحـد،اي نیرو،ـاي
مسلح دراي راستا نیاز به تطبی خود با شرايط جديد و تغییر نگرش سازمانی برآمـده از
آيگدهپهو،ی تهديدات خوا،گد داش  .حوزه پزشكی نظـامی نیـز بـا توجـه بـه تغییـرات

  4شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (عمومی)

پی آمده در ساختار بی الملل ازاي امر مستثگی نبوده و الز اس در آموزش،اي خود
تجديد نظر نمايد .
گرو،ی ازاي تهديدات در گروه تهديدات زيستی قرار میگیرند كه طی آن دشـمگان
سعی میكگگد با استفاده از فرآورده ،ـاي زيسـتی  -اعـم از طبیعـی و سـگتتیك -بـراي
دول ،ا ،جوامع و مل ،ا مشكالتی فرا،م و زمیگه را بـراي تفـوق و برتـري خـود آمـاده
سازند .وظیفه كل اركان نظا از جمله نیرو،اي مسلح در دفـاع از دسـتاورد،اي انقـالب
اسالمی ،آمادگی كامل پزشكی و نظامیدر برابر ايگگونه تهديدات اس  .نوشـتار پـی

رو

نیز بخشی ازاي آمادگی در حوزه غیرعامل را در دس ارائه دارد.

آشنایی با اصول پدافند غیرعامل
افپای

بازدارندگی

بازدارندگی به معگاي سلب میل حمله دشم اس .

كاه

آسیبپذیري

اقدامات پیشگیرانه در جهـ كـا،

آسـیب بـه مراكـز اساسـی كشـور در راسـتاي

جلوگیري از بروز بحران اس .

تداوم فعالیتهاي ضروري
اقدامات پیشگیرانه نظیر پدافگد ،وايی عامل ،مانور،اي مسـتمر ،پراكگـدگی ،احـداث
پگا،گاه ،آشگايی با تهديدات و ...
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ارتقاء پایداري ملی
يعگی بتوان زيرساخ ،ا و تما دستگاه،اي كشور را در برابـر بحـران،ـاي پـی

رو

پايدار نموده بهطوريكه تما دستگاه،ا مقاوم نمايگد و حكوم بتواند تعـادل خـود را
حفظ كگد.

تاری چه و سوابق جهانی پدافند غیرعامل
با شكلگیري تمدن،اي اولیه در جهان كه با وقوع جگگ ،مراه بود ،انسان،ـا اصـول
اولیه پدافگد غیرعامل را به صورت جوش و سپر بـراي حفاظـ انفـرادي ،بـرب و بـارو و
قالع محكم و مرتفع ،براي تأمی امگی گرو،ی به صورت گستردهاي رواب دادند .وجـود
خگــدق در اطــراف شــهر،ا و ايجــاد دروازه،ــاي مسـتحكم بــراي پیشــگیري از حمــالت
غافلگیرانه دشم در تما نقاط جهان امري رايج بود.
يكی از برجستهتري اقدامات جهـانی در زمیگـه پدافگـد غیرعامـل در قبـل از مـیالد
مسیح ،ساخ

ديوار چی بود.اي ديوار در جگگ بی چی و بربريان گرچه نتوانسـ از

،جو آنان به طور كامل جلوگیري كگد ،اما از شمار يورش،ـاي آن،ـا كاسـ  .بربريـان
،ون كه راه خود را به چی مسدود يافتگد به غرب روي آورده ،به اروپا سـرازير شـدند و
بهايتالیا رسیدند و لذا ديوار چی موجب مصون ماندن چی و فرو افتادن رو گرديد.
در كشور،ايی مانگد آمريكا ،شوروي ساب  ،آلمان ،فرانسـه ،انگلسـتان ،كانـادا و غیـره
حتی كشوري مانگد سوئیس ،كه در طول ،ر دو جگگ جهانی بی طرفـی خـود را حفـظ
كرده بود ،با شتاب فزايگدهاي به پدافگد غیرعامل روي آوردند .در ادامه به گوشـه،ـايی از
مهمتري اقدامات پدافگـد غیرعامـل در حـوزه تهديـدات زيسـتی صـورتگرفتـه توسـط
كشور،اي پیشرو دراي حوزه اشاره میشود.

  6شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (عمومی)

در كشور اياالت متحده آمريكا نمايگدگان كگگره ،پزشكان فعال و آژانس،ـاي محلـی
تاكید نمودند پس از اعال خطر ابـتالء بـه سـیاهزخـم تگفسـی در يـك مگطقـه، ،رچـه
سريع تر نسب

به توزيع مواد آنتی بیوتیكی (سیپروفلوكساسـی و داكسـیسـیلی ) بـی

تكتك افراد اقدا گردد.اي پیشگهاد به پزشكان در آمريكا ،مستلز تاسیس مركـز ملـی
نگهداري دارو در حجم باال بود كه در سال  3333بهوسـیله كگگـره راهانـدازي شـد و در
شرايط اضطراري واقعه ،نامه،اي حاوي اسپور سیاهزخم در سال  3113امكان تهیـ دارو
براي حدود  13111نفر كه در معرض آلودگی بودند را تسهیل كرد .روي،مرفته ذخیـره
دارو در سطح ملی حدود  1/31میلیون قرص ضد میكروبی بود .مركز ملی نگهداري دارو
در حجم باال يكی از عوامل پدافگد غیرعامل در مقابله با عامل آنتراكس در كشور آمريكـا
بوده اس .
در سال  3331میالدي ،درس

قبل از جگـگ خلـیج فـارس،ايـاالت متحـده در اثـر

نگرانی از احتمال حمالت آنتراسیس 311/111 ،نفر از نیرو،اي نظامی آن كشور را علیه
سیاهزخم واكسیگه كرد .مجـددا در سـال  ،3331مـوقعی كـه اعءـاء كمسـیون تحقیـ
سازمان ملل ( )UNSCOMاز تالش عراق جه توسعه و آزماي

سـالح سـیاهزخـم در

جريان جگگ كويـ خبـر يافتگـد ،نگرانـی،ـا اوب گرفـ  .در سـال  3331يـك برنامـ
واكسیگاسیون بـر علیـه سـیاهزخـم بـراي كلیـ نیرو،ـاي نظـامیدر آمريكـا آغـاز شـد.
واكسیگاسیون نیرو،ـاي نظـامیو كـادر درمـانی بـر علیـه عوامـل تهديـدات زيسـتی ،از
را،كار،اي پدافگد غیرعامل بهكارگرفته شده در بسیاري از كشور،ا میباشد.
در میان كشور،اي ،مسايه نیز پاكستان بهاي موضوع عالقهمگدي خاصی نشـانداده
اس و ضم ايجاد سازمانی بدي مگظور ،به موضوع آموزش عمومیمرد توجه مینمايد.
بهگونهاي كه جزوات آموزشی با متون ساده و روان در مـورد نحـوه مقابلـه بـا انفجـارات
،ستهاي و ديگر تهديد،ا در بی مرد و مراكز آموزش انتشار يافته اس .
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امنیت ملی
در فر،گگ روابط بی الملل ،امگی ملی حالتی اس كه ملتی فارغ از تهديد از دسـ
دادن تما يا بخشی از جمعی  ،دارايی و يا خاك خود به سر میبرد.
،گگامیكه انسان،ا بر آن شدند تا از دل كوه،ا و جگگل،ا بیرونايگد و در كگـار ،ـم
به صورت دستهجمعی زندگی كگگد ،نیاز به امگیـ را بیشـتر احسـاس كردنـد .تـرس از
آلودگی با عوامل تهديدات زيستی ،تاثیرات روانی فراوانی در عملكرد افراد جامعه خوا،ـد
داش و متعاقباً افراد جامعه خواستار رفع سريع آن از طرف دول حاكم خوا،گد بود كـه
در چگی شرايطی ،امگی ملی كشور يا دولتمردان كشـور بـهوسـیله تهديـدات زيسـتی
مـورد حملـه دشـمگان قـرار خوا،ـد گرفـ  .در آوريـل  ،3333انفجـاري در تاسیسـات
نظـامیشـماره  33واقـع در شـهر سوردلوسـك روسـیه ،ابـري از اسـپور،اي باسـیلوس
آنتراسیس عامل سیاه زخم را در باالي شهر به حرك درآورد؛ باد موجود در ناحیـه ،ابـر
سیاهزخم را از مقر تاسیسات در حومه شهر به جگوب كشاند و بدي ترتیب باعث ابـتالي
 33نفر و مرگ  11نفر از افراد مگطقه جگوبی مركز تحقیقات شد .در آن زمـان از جهـ
حفظ نظم و امگی ملی ،عل اپیدمی مصرف گوش آلوده ذكر شد امـا در سـال 3333
مشخص شد كه اشكال در تاسیسات مركز تولید سـالح،ـاي زيسـتی ارتـ  ،بـه پخـ
شدن اسپور،اي باسیلوس آنتراسیس مگجر شده اس .
فعالی ،اي بیوتروريسمینیز از جگس تهديدات بر،م زنگده امگی ملی میباشد.

ویژگیهاي امنیت ملی:
 )3نسبی بودن امگی
 )3ذ،گی بودن امگی
 )1تجزيه ناپذير بودن امگی :

  8شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (عمومی)

مؤلفههاي امنیت ملی:
 )3حفظ جان مرد
 )3حفظ تمامی ارضی
 )1حفظ سیستم اقتصادي
)0حفظ استقالل و حاكمی كشور

نق

و اهمیت پدافند غیرعامل در طرحهاي دفاعی

پدافگد غیرعامل بهعگوان يكی از مؤثرتري و پايـدارتري روش،ـاي دفـاع در مقابـل
تهديدات، ،مواره مدنظر اكثر كشور،اي جهان قرار داشته اس و حتی كشور،ايی مانگد
آمريكا و شوروي ساب با وجود برخورداري از توان باالي نظامیبهاي موضوع بـه صـورت
ويههاي توجه داشتهاند.

چشمانداز پدافند غیرعامل كشور
اف بیس ساله پدافگد غیرعامل كشور با تكیه بر تدابیر فرمانده معظم كل قوا:
 )3داراي عز ملی و باور عمـومیدر مسـوولی و مـرد نسـب بـه رعايـ اصـول
پدافگد غیرعامل.
 )3برخوردار از اصول پدافگد غیرعامل جامع ،توسعهيافته و نهاديگهشده.
 )1توانمگدي در تأمی حداكثرايمگی و پايداري و به حداقل رساندن آسیبپـذيري
زيرساخ ،اي مرتبط در مقابل تهديدات دشم .
 )0قادر بهاي فاي نقـ

اساسـی در حراسـ و حفـظ اسـتقالل ،تمامیـ ارضـی و

سرمايه،اي ملی در چرخه نظا دفاعی و امگیتی كشور.

فصل اول :اصول و مقدمات پدافند غیرعامل 9 

 )1برخوردار از آماي

سـرزمیگی مگاسـب و متكـی بـه ويهگـی،ـاي جغرافیـايی،

جمعیتی ،فر،گگی و اصول دفـاع غیرعامـل در حـوزه،ـاي مختلـف بـا رعايـ توزيـع و
پراكگدگی موزون سرمايه،ا و فعالی ،ا در عرصهايم جغرافیا.
 )1توانمگ ـدي در تولیــد دان ـ

فگــی بــومی و برخــوردار از پشــتوانه تحقیقــاتی و

پهو،شی در زمیگه پدافگد غیرعامل با تأثیر بازدارندگی باال و با موقعی ممتـاز در سـطح
مگطقه.
 )3داراي پشتوانه فر،گگی و حقوقی و قـانونی جـامع در سـطح كشـور بـا قابلیـ
تأمی و اجراي الزامات و ضوابط مربوط.
 )1برخوردار از نظا يكپارچه، ،ما،گگ و كارآمد پدافگد غیرعامل كشور با قابلیـ
تعامل سازنده و پی برنده با دول در زمیگه اعمال تدابیر دفاعی امگیتی در بخـ ،ـاي
مختلف.
 )3برخوردار از نظا بهیگهشده ،توسعهيافتـه و توانمگـد مـديري بحـران ناشـی از
جگگ و دفاع غیر نظامی با مشارك مرد .
 )31برخوردار از نظا توسعهيافته و ام توسعه ملی با مالحظات پدافگد غیرعامل.
 )33دس

يافته به نظا جـامع (فر،گگـی ،اجتمـاعی ،اقتصـادي ،سیاسـی ،علمـی،

آموزشی ،فگی ،مهگدسی و )...در حوزه،اي مختلف پدافگد غیرعامل.
 )33برخــوردار از نظــا تولیــد مــديري دانـ

و فگــاوري بــومی پدافگــد غیرعامــل

توسعهيافته و نهاديگهشده با تأثیر بازدارندگی باال و با موقعی ممتاز در سطح مگطقه.
 )31داراي قابلی

بهرهمگدي از توانايی،ا و ظرفی ،اي نیرو،اي داوطلـب مردمـیو

بسیج براي پدافگد غیرعامل و مديري بحران ناشی از جگگ و دفاع غیر نظامی.
 )30داراي قابلی

بهرهمگدي حداكثري از تمامیظرفی ،اي ژئوپلیتیكی ،جفرافیايی

و عوارض طبیعی در تمامی پهگه جغرافیايی كشور.
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 )31داراي زيرساخ ،اي نظا خدماترسانی ام در برابر تهديدات.
 )31توانمگدي در تأمی حداكثرايمگی و پايداري زيرساخ ،اي مرتبط بـا مـرد در
مقابل تهديدات دشم

مأموریت پدافند غیرعامل كشور در حوزه تهدیدات زیستی
پدافگد غیرعامل كشور داراي مأموري ،اي زير میباشد:
( )3كا،

آسیبپذيري و افزاي ايمگـی زيسـتی مراكـز حیـاتی كشـور در مقابـل

تهديدات زيستی با تأكید برايجاد عز ملی و باور عمومیجامع از طريـ فر،گـگسـازي،
سیاس گذاري ،طرحريزي ،برنامهريـزي را،بـردي ،تـدوي ضـوابط و دسـتورالعمل،ـاي
تخصصی ،افزاي

آستانه تحمل ملی در برابر شرايط بحران تهديدات زيستی.

( )3اداره امور مرد و تداو و استمرار خـدمات عمـومیدر شـرايط بحرانـی تهديـد
زيستی.
( )1تعامل سازنده با بخ ،اي كشوري و لشكري در خصوص اعمال تـدابیر دفـاعی
امگیتی و نهادسازي دكتري پدافگد غیرعامل مديري بحران ،دفاع غیر نظامی ،نظـارت و
حصول اطمیگان از اجرا.
( )0بررسی شگاخ محیط و تدوي را،برد،ا ،سیاس ،ـا ،خـطمشـی،ـا ،ضـوابط،
دستورالعمل،اي عمومیو تخصصی در زمیگه پدافگد غیرعامل و نظارت بر اجراي آن.
( )1مديري بحران ناشی از جگگ،اي زيستی.
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اصول پدافند غیرعامل
( )3انتخاب عرصه،اي ايم در جغرافیاي كشور
( )3تعیی مقیاس بهیگه استقرار جمعی و فعالی در فءا
( )1پراكگدگی در توزيع عملكرد،ا متگاسب با تهديدات و جغرافیا
( )0انتخاب مقیاس بهیگه از پراكگدگی و توجیه اقتصادي پروژه
( )1كوچكسازي و ارزانسازي و ابتكار در پدافگد غیرعامل
( )1موازيسازي سیستم،اي پشتیبانی وابسته.
( )3مقاو سازي استحكامات و ايم سازي سازه،اي حیاتی
( )1مكانيابی استقرار عملكرد،ا
( )3مديري بحران دفاعی در صحگه،ا
( )31استتار و نامرئیسازي
( )33كور كردن سیستم اطالعاتی دشم
( )33اختفا با استفاده از عوارض طبیعی
( )31پوش

در ،مه زمیگه،ا

( )30فريب ،ابتكار عمل و تگوع در كلیه اقدامات
( )31حفاظ اطالعات سیستم،اي حیاتی و مهم
( )31تولید سازه،اي دومگظوره

دفاع علیه تهدیدات زیستی
دفاع عامل علیهاي تهديدات به عهده نیرو،اي نظـامی و دفـاعی ،ـر كشـور اسـ و
نیرو،اي نظامی،مه كشور،ا از زمان جگگ جهانی اول به دلیـل اسـتفاده از سـالح،ـاي
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كشتار جمعی در جگگ،ا برنامه دفاعی مگسجمیرا جه مقابله با آن تهديـدات در سـه
مرحله به شرح ذيل داشته و انجا مید،گد.


اقدامات قبل از تهاجم



اقدامات در حی تهاجم



اقدامات پس از تهاجم

يك برنامه جامع پدافگد غیرعامل علیه تهديدات زيستی شامل اصول زير میباشد:
 -3شگاسايی تهديدات زيستی
 -3شگاسايی آسیبپذيري،ا
 -1آمادگی
 -0حفاظ و پیشگیري
، -1شدار و شگاسايی
 -1تشخیص ،مهگیري و يا مسمومی
 -3تشخیص سريع عامل
 -1كگترل و محدود كردن ،مهگیري
 -3درمان
 -31رفع آلودگی
 -33بازيابی
بهطور كلی چهار رك اساسی در برنامه پدافگد ملی علیه تهديدات نامتعـارف وجـود
دارد كه شامل موارد زير میباشد.
 -3آگا،ی از تهديد
 -3حفاظ و پیشگیري



اطالعات ارزيابی



پی بیگی تهديداتآيگده



فعالی ،اي سیاسی جه پیشگیري از توسعه
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اي گونه تسلیحات در جهان

 -1پاي

و تشخیص

 -0واكگ

و بازيابی



پیشگیري،اي الز



حفاظ از زيرساخ ،ا



پاي

مداو بیماري،ا



اطالع از تهاجم



،شدار سريع



تشخیص سريع



برنامهريزي اقدامات الز



،ما،گگی اقدامات پزشكی و

بهداشتی


برنامه مراقب از آسیب جمعی



رفع آلودگی

تاری چه تهدیدات زیستی
استفاده نظامیاز عوامل زيستی از گذشته،اي دوردسـ

تـاريش شـروع شـده اسـ .

شوا،د تاريخی دراي خصوص متعدد میباشد .بهعگوان نمونه میتـوان بـه دو مـورد كـه
مربوط به ش

قرن قبل از میالد میباشگد اشاره كرد .آشـوريان از طريـ آلـوده كـردن

مخازن و چاه،اي آب ،دشمگان خود را بیمار و در معرض نابودي قرار دادند.
مهاجمی سولونی نیز در ،گگا محاصره شهر كرسیا از بعءـی سـمو گیـا،ی بـراي
آلوده كردن مدافعی و در ،م شكست مقاوم آن،ـا اسـتفاده كردنـد .در سـال 3101
میالدي ،گگامیكه لشكر تاتار مشغول محاصره شهر كافا (در كريمه) بود بیماري طاعون
در میان آنان شیوع ياف  .مهاجمان اجساد قربانیان طاعون را از فراز ديوار،ـا بـه داخـل
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شهر پرتاب میكردند .طاعونی كه متعاقب اي عملیات شیوع ياف مدافعان را مجبور بـه
تسلیم كرد .به نظر میرسد ،می حادثه باعث بروز ،مهگیري طاعون در سرتاسر اروپاي
آن روز شده باشد .در سال  3331میالدي ظا،راً سربازان روسـی از ،مـی تاكتیـك بـر
علیه سوئد استفاده كردند.
در موارد متعددي آبله بهعگوان سـالح زيسـتی بـهكـار گرفتـه شـد .پیـزادو در قـرن
پانزد،م میالدي لباس،اي آلوده به عامل آبله را در میان بومیان آمريكايی توزيع كرده و
انگلستان نیز ،می عمل را با توزيع پتو،اي آلوده در میان بومیان وفادار بـه فرانسـه در
جگگ،اي  3310تا  3313تكرار كرد.
مركز جگگافزار زيستی ژاپ شـهر مگچـوري بـود كـه تحـ عگـوان " واحـد "313
شهرت داش .اي تحقیقات تا سال  3301تح سرپرستی يك ژنرال ژاپگـی بـه فعالیـ
خود ادامه داد و در ،مان سال در آت

سوخ  .نكته در خور توجهايگكه دراي تحقیقات

اسراي جگگی چیگی بهعگوان مدل آزمايشگا،ی مورد استفاده قرار مـیگرفتگـد .متعاقـب
پرواز مشكوك ،واپیما،اي ژاپگی برفراز شهر،ـاي چیگـی، ،مـهگیـري طـاعون در شـهر
مگچوري و قسم ،اي ديگر اي كشور اتفاق افتاد كه احتماال بر اثـر ريخـت كـك،ـاي
آلوده به طاعون توسط ،واپیما،اي مزبور بوده اس .
برنامه گسترده تولید سالح ،اي میكروبی تهـاجمی آمريكـا در سـال  3303مـیالدي
شروع گرديد .ظا،راًاي اقـدا در پاسـش بـه برنامـه،ـاي جگـگ زيسـتی آلمـان و ژاپـ
سازماند،ی شد .برنامه،اي سالح،اي زيستی آمريكا در مگطقه فورت دتريـك كـه در آن
زمان فرودگاه كوچك نظامیبود متمركز شده و تا سـال  3313مـیالدي كـه بـه دسـتور
نیكسون تعطیل شد تولید عوامل زيستی در آن ادامـه داشـ  .آمريكـا ادعـا نمـود بـی
سال ،اي  3333و  3333تمامی انبار ،اي ذخیره سالح ،اي زيستی و مهمات مربوطـه را
نابود نموده اس  .در میان عوامل زيستی كه آمريكا جهـ سـالح،ـاي میكروبـی تولیـد
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نمــود مــیتــوان باســیلوس آنتراســیس ،توكســی بوتولیگیــو  ،فرانسیســال توالرنســیس،
كوكسیال بورنتی ،عامل آنسفالی

ويروسی ونزوئاليی ،بروسال سوئیس و انتروتوكسـی B

استافیلوكوك را نا برد.
در سال  3333آمريكا ،انگلستان و اتحاد جما،یر شوروي كگوانسیونی را امءاء كردند
كه به موجب آن ،رگونه تحقی  ،تولید و ذخیرهسازي سالح،ـاي میكروبـی و توكسـیگی
ممگوع شد.اي كگوانسیون بعداً به كگوانسیون سالح،اي زيستی مشهور شـد .از آن پـس
بهتدريج بی

از  301كشور در جهان به اي كگوانسیون پیوستگد.اي عهدنامـه ،رگونـه

ذخیرهسازي و انبار عوامل زيسـتی بـهمگظـور ا،ـداف آفگـدي و نیـز تحقیقـات محـوري
حولاي ،دف را مگع مینمايد .علیرغـم ايـ كگوانسـیون و توافـ نامـه،ـاي مربوطـه،
تحقیقات در مورد كاربرد سالح،اي زيستی توسط بسیاري از كشور،ا ادامه يافتـه اسـ .
وقوع بعءی حوادث در گوشه و كگار جهان به نحو غیر قابـل انكـاري گويـاي اسـتفاده از
عوامل زيستی ،ستگد .بهعگوان يكی ازاي رسوايی،ا مـیتـوان بـه حادثـه " بـاران زرد"
اشاره نمود كه در جگوب شرقی آسیا اتفاق افتاد.
استفاده از عوامل " ريسی " بهعگوان وسیله سوء قصد در سال  3330در لگدن و يـا
انتشار تصادفی اسپور،اي سیاهزخم در يكی از شهر،اي شوروي ساب از نمونه،اي ديگر
،ستگد.
شوا،د و قراي مربوط به اواخر د،ه  3331حاكی ازاي ،ستگد كه الئوس و كـامبوب
توسط ،لیكوپتر،ا و ،واپیما،ايی كـه آئروسـل،ـايی را بـا رنـگ،ـاي مختلـف پراكگـده
میكردند ،مورد حمله قرار گرفتگد .پس از آلودگی با آئروسل،اي مذكور ،تمامیحیوانـات
و انسان،ا دچار گیجی و بیماري شدند و تعدادي نیز تلف گرديدند .ايـ حمـالت تحـ
عگوان" باران زرد" قلمداد شدند و پس از مدتی مشخص شد كهاي عوامل ،واقعاً عوامـل
زيستی بودهاند.
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در سال  3331يك ناراضی بلغـاري سـاك لگـدن در حـالی كـه در ايسـتگاه مگتظـر
اتوبوس بود با شیء نوك تیزي مورد حمله قرار گرف  .در خاللاي حمله ،يك سوزن كه
به آمپول كوچك محتوي عامل ريسی متصل بود به عءله ساق پاي او فرو رفته و عامل
ريسی به او تزري شد و شخص مذكور چگد روز بعد جان سپرد .در مطالعـاتی كـه روي
نمونه اتوپسی او انجا شد معلو گرديد كه آلوده به ريسی شده بود .بعداً مشـخص شـد
كه پلیس مخفی بلغارستان دراي ترور دخال داشته و فگاوري آن نیز مربـوط بـه اتحـاد
جما،یر شوروي (ساب ) بوده اس .
در سال  3331اطالعاتی در مورد تسلیحات زيستی عراق در اختیار بازرسان سـازمان
ملل متحد قـرار گرفـ  .عـراق كار،ـاي زيـادي روي سـالح،ـاي زيسـتی انجـا داده و
آنتراكس ،بوتولیگو  ،كلستريديو پرفرنهنس ،آفال توكسی  ،زنگ گگد و ريسی را تولیـد
كرده بود، .مچگی آزمايشات صحرايی در مورد باسیلوس سـوبتی لـیس ،كالسـتريديو
بوتولیگو و آفال توكسی انجا داده بود .عوامل زيستی در مهمات و سالح،اي مختلفـی
چون راك  ،بمب،اي ،وايی و تانك،اي اسپري كگگده آزماي

شدند.

در خالل دو د،ه گذشته ،تهديدات ناشی از سالح،اي زيستی روند افزايشی داشـته و
ظا،راً تعداد كشور،اي درگیر نیز افزاي

يافته اس  .برنامـه،ـاي وسـیع زيسـتی اتحـاد

جما،یر شوروي(ساب )ايگك تح كگترل قرار گرفته اس  .يلتسی اعالن كرد كـه تمـا
فعالی ،اي سالح ،اي زيستی روسیه را متوقف كرده ولی معلو نیس كهاي فعالی ،ـا
واقعاً در چه وضعی ،ستگد .اطالعاتی كه توسط بعءی از محققان زيستی متواري روسـیه
افشاشده حاكی از برقراري فعالی ،اي تحقیقاتی وسیعی در زمیگـه سـالح،ـاي زيسـتی
اس كهايگك وارد عرصه مهگدسی ژنتیك و تولید صگعتی نیز شـدهانـد .از طـرف ديگـر
نگرانی،ايی در مورد عامل آبله ابراز مـیشـود كـه نمـیتـوان آن،ـا را ناديـده انگاشـ .
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،رچگد ،به طور رسمی ويروس آبله تگها در دو مركز آتالنتاي آمريكـا و مسـكو نگهـداري
میشود ،اما معلو نیس كه واقعاًاي ويروس مگحصرا در ،می دو مركز نگهداري شود.

توزیع و گستره سالحهاي زیستی در سطح جهان
جدول شماره  0-1مقایسه قدرت ت ریبی سالحهاي هستهاي ،شیمیایی و میكروبی
ردیف

روش تحویل

.3

موشك نوع اسكاد

.3

موشك نوع اسكاد

.1

بمب اتم

.0

بمب ،یدروژنی

.1

اسپري با ،واپیما

.1

اسپري با ،واپیما

كالهك جنگی
داراي  111كیلوگر گاز ساري
داراي  11كیلوگر اسپور
آنتراكس
قدرتی معادل  3321كیلوت تی
ان تی
قدرتی معادل  31مگا ت تی ان
تی
 3/111كیلوگر گاز ساري
داراي  311كیلوگر اسپور
آنتراكس

احتمال تعداد كشتار
311-11
311/111-11/111
11/111-31/111
3/311/111-131/111
111-011
3/011/111-031/111

البتهاي محاسبات فرضی اس و میزان تاثیرات واقعـی مـیتوانـد بـر اسـاس عوامـل
جغرافیايی و پراكگدگی جمعی و عوامل ديگر ،بسیار متغیر باشد.
رژيم صهیونیستی يكی از بزرگتـري و خطرنـاكتري كـانون،ـاي تحقیـ و توسـعه
سالح،اي زيستی كالسیك و جديد اس .

  08شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (عمومی)

با توسعه علو و فگاوري،اي نوي زيستی ،عوامل متداول كالسیك به عوامل جديد و
خطرناكتري تغییر چهره داده اس و بـه نظـر مـیرسـد تـا سـال  3131عوامـل بسـیار
خطرناكتري وارد زرادخانه،اي سالح،اي زيستی و بیوتروريسم جهان شود.

برنامه جنگ زیستی عراق
در دسامبر  3331عراق صد بمب  R400را با توكسی بوتولیگو  ،پگجاه بمـب را بـا
آنتراكس و شانزده بمب را با آفال توكسی پر كرده و آماده استفاده داش  .عـالوهبـرايـ ،
سیزده كال،ك مخصوص موشك الحسی (اسـكاد) بـا توكسـی بوتولیگـو  ،ده فرونـد بـا
آنتراكس و ده فروند با آفال توكسی پر و تكمیل شده بود.
دانشمگدان عراقی بر روي پتانسیل بالقوه  1عامل باكتريـايی ،يـك عامـل قـارچی1 ،
ويروس بیماريزا و چهار توكسی كار كردند .بهعالوهبر روي دو گونه باكتريايی بـیخطـر،
يعگی باسیلوس سوبتیلیس و باسـیلوس تورنهيگسـیس نیـز بـهعگـوان مـدل يـا الگـو در
شبیهسازي و عملیات زيستی كار شد.
مركز سلمان مهمتري مركز تحقی و توسعه سالح،اي زيستی عـراق در ايـ سـالها
بود .عراقی،ا سويه،اي كاربردي آنتـراكس خـود را از مراكـز بانـك میكروبـی فرانسـه و
اياالت متحده تهیه كرده بودند .در سال  3311وقتی قابلی اي عامل بـه اثبـات رسـید
مرحله بعد يعگی بررسی،اي نظامیكردن ايـ عامـل آغـاز شـد و ،میگطـور فعالیـ در
رابطه با تولید در مقیاس باالي آن به كمال رسید .يافته،اي تحقیقاتی در مركز سـلمان،
سپس در مركز الحكم (بزرگتري مركز تولید پـروتوی تـكياختـه در عـراق و واجـد دو
فرمانتور  3111لیتري و  3عدد فرمانتور  3011لیتري) براي تولید در مقیاس باالي ايـ
عامل و كاربرد در جگگ زيستی به كار رف  .عامل آنتراكس بـاالخره در سـال  3313در
مقیاس زياد و به طور تخمی حدود  1111لیتر محلول واجد  313اسپور يا سلول روي
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در ،ر میلیلیتر ،تولید گرديد .حدود  1111لیتر از اي مقـدار بـراي پـر كـردن سـر،اي
جگگی سالح،اي زيستی مورد استفاده واقع شد و بقیه ،م در مركز الحكم انبار گرديد.
با آغاز سال  ،3331دانشمگدان عراقی حاضر در مركز بیماري پا و د،ان عراق بـه نـا
مركز المگال تحقی روي  1ويروس بیماريزا را براي كاربرد در سالح زيستی آغاز نمودند.
ويروس عامل تب خونريزي د،گده كريمه كگگو و ويروس تب زرد از عوامل مورد تحقیـ
و بررسی عراقی،ا بودند.
بقیه ويروس،اي بیماريزايی كه عراقی،ا در راستاي كاربرد بهعگوان عامـل تهديـدات
زيستی بر روي آن ،ا كار كردند عبارت بودند از انتروويـروس  ،33روتـاويروس انسـانی و
ويروس آبله شتر .عراقی،ا بر روي اي ويروس،ا تحقی فراوان كردند و اي ويروس،ا را
در انكوباتور،اي بزرگ مخصوص تخممرغ،اي تلقیحشده با ويروس در مقیاس باال تولیـد
نمودند.
عراقی،ا حداقل بر روي چهار نوع توكسی كار نمودند .امراي عراقی نیروي زيـادي را
براي ساخ

سالح با سمو آفالتوكسی سم بوتولیگـو  ،ريسـی و تريكوتسـگها در ايـ

سال ،ا ،زيگه نمودند .در سال  3311محققی عراقـی موفـ بـه تولیـد آفالتوكسـی از
آسپرژيلوس فالووس و آسپرژيلوس پارازيتیكوس شدند .محققی عراقی چگـدي مزرعـه
برنج را با آسپرژيلوس،اي فوق آلوده نمودند.
عامل بوتولیسم يعگی كلستريديو بوتولیگیو را عراقی،ا از ايـاالت متحـده بـهدسـ
آوردند.

  11شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (عمومی)

فصل دوم
کنترل و محافظت
در مواجهه با
عامل زیستی
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تجهیپات حفاظت فردي ()0PPE
بسته به نوع تهديدات محیط فعالی و نوع تجهیزات رفع آلودگی كه در حی يـك
عملیات در اختیار كاركگان واحد رفع آلودگی قـرار مـیگیرنـد ،انـواع مختلـف و اشـكال
گوناگونی از تجهیزات حفاظ

فردي مگاسب وجود دارنـد .حفاظـ از دسـتگاه تگفسـی

افراد ،از آنجا كه اولی راه ورود عامل زيستی میباشد ،بسیار حیاتی و الز اس .
ماسك،ا ،لباس،ا ،دسـتك ،ـا و پـوتی ،ـاي جگـگ،ـاي شـیمیايی ،میكروبـی و
،ستهاي ) (3NBCمیتوانگد در مقابل عوامل زيستی كه توسط آئروسل مگتقل میشـوند،
حفاظ موثري بهوجود آورنـد .امـروزه بـراي آنكـه نیرو،ـا بتوانگـد كـارآيی خـود را در
محیط ،اي آلوده حفظ نمايگد مجهز به لباس،اي محـافظ سـبك و تجهیـزات پیشـرفته
تگفسی میشوند .پیشرف در سیستم،اي فوق، ،مه در جه دستیابی به توان مقابله بـا
تهديد،اي مختلف آيگده و برآوردهسازي الزامات و نیاز،ـاي دكتـري دفـاعی مـیباشـد.
مبگاي اي بهبود،ا ،ماسك،ـاي سـري  M40اسـ كـه امـروزه در نیرو،ـاي مسـلح و
بسیاري از كشور،اي جهان مورد استفاده قرار میگیرد .فگاوري،ايی كـه بـراي حفاظـ
فردي بهكار میروند ،بايد بتوانگد ا،داف زير را نیز به طور ،مزمان برآورده سازند:
 -3حفاظ الز در برابر خطرات فعلی را فرا،م آورند.
 -3روش حفاظ در مقابل تهديد،اي آيگده را مدنظر قرار د،گد.
 -1با كا،
كا،

تاثیرات سوء سیستم ،اي حفاظ فردي بر كـارآيی نیرو،ـاي مسـلح،

كارآيی ماموري ،اي عملیاتی را به حداقل برسانگد.
 -0فعالی ،اي لجستیكی را تا حد امكان كا،

د،گد.

)personal protective equipment (PPE
Nuclear, Biological, Chemical

1
2

  14شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (مفاهیم عمومی)

سطح بندي تجهیپات حفاظت فردي ()PPE

سطح A
اي نوع تجهیـزات عـالوه بـر محافظـ فـرد در برابـر عوامـل تهديـدات زيسـتی و
شیمیايی ،سطح بااليی از حفاظ را در برابر عوامـل آلـودهكگگـده تگفسـی و پوسـتی در
افرادي كه در معرض عواملی مانگد مايعات سمی ،يا فرآورده،اي آئروسلی قرار گرفتهانـد
ايجاد میكگگد و داراي يك دستگاه تـگفس مسـتقل و كامـل ( )1SCBAدر داخـل خـود
میباشگد .اي مجموعه توسـط يـك لبـاس يكسـره و نفوذناپـذير نسـب بـه گـاز و نیـز
دستك ،ا و چكمه،اي مقاو به عوامل میكروبی و شیمیايی محصور شده اس .

سطح B
اي نوع تجهیزات فقط ،حفاظ بااليی را در برابر آسیب،اي ريوي ايجاد میكگگد و
شامل يك لباس يكسره نفوذناپذير نسب

به موادي كه در محیط به صورت مايع پاشیده

میشوند (نسب بـه گـاز نفوذپـذير اسـ ) ،تجهیـزات تگفسـی مسـتقل ،دسـتك ،ـا و
چكمه،اي مقاو به عوامل میكروبی و شیمیايی میباشگد.

سطح C
اي نوع تجهیزات ،فرد را در مقابل عوامل تگفسی و برخی عوامل پاشیدنی محافظ
نموده و شامل يك روك

سراسري ،دستك  ،روكفشی و يك دستگاه تگفسـی تمـا رخ

يا ( 0PAPRدستگاه تگفس تصفیهكگگده و تقوي كگگده ،وا با فیلتـر  1HEPAبـا قـدرت
بسیار باالي تفكیك ذرات) ،ستگد.

3

Self-Contained Breathing Apparatus
Powered Air-Purifying Respirators
5
high-efficiency particulate air
4
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اصول كنترل آلودگی و انت اب تجهیپات حفاظت فردي
اطمیگان حاصل كگید كه ايمگی افـراد تـیم،ـاي تخصصـی كـه وارد مگطقـه آلـوده
میشوند به طور كامل رعاي میگردد ،وسايل حفاظ فردي مگاسب ( )PPEبـر اسـاس
دستورالعمل،اي رفع آلودگی براي آن،ا انتخاب شدهاند و كاركگان بهداش و درمان نیز
در محل حءور دارند.
به محض ايگكه اطمیگان حاصل شـد كـه ،ـی گونـه خطـر جـانبی مانگـد انفجـار،
آسیب،اي شیمیايی يا پرتوي وجود نـدارد و پـس از مشـخص شـدن مـوارد زيـرPPE ،
مگاسب بايد انتخاب و به كار گرفته شود:
 نوع آلودگی بیولوژيك
 مسیر،اي ورود و اقام افراد تیم در محل آلوده
 شرايط محیطی
چگانچه تهديد موجود از نوع ذرات ريز معل در ،وا باشد ضروري اس افراد تـیم از
دستگاه،اي تگفسی مستقل ( )SCBAيا دستگاه،اي تگفسی تمـا رخ ( )PAPRاسـتفاده
كگگد تا ريه به طور كامل محافظ شود.
،دف از كگترل آلودگی ،جلوگیري از مواجهه غیر ضـروري افـراد بـا عامـل زيسـتی
اس  .اي فرآيگد شامل كگترل ورود و خروب و حءور افراد در صحگه و تمـا روش،ـاي
آلودگیزدايی از افراد تیم و تجهیزات اس .
آلودگیزدايی رك بسیار مهمیاز اصول فوق اس و بايد پی

از ورود اولی نفـر از

افراد تیم به صحگه انجا شود.
به طور خالصه حداقل استاندارد در مراحل آلودگیزدايی بهترتیب اولوي بـه شـرح
زير اس :
 .3سطح خارجی لباس افراد با اسپري نمودن آب و صابون به آرامیشسته شود.
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 .3پس از انجا عملیات استاندارد بايد لباس افراد را خارب ساخ .
 .1اي افراد بايد تما بدن خود را با آب و صابون بشويگد.
 .0بايد تما تجهیزات و سطح بیرونی كیسه،اي حاوي نمونـه،ـا را كـه از صـحگه
حادثه جمعآوري شدهاند آلودگیزدايی كرد.
 .1بايد تما وسايل و مواد آلوده بهعگوان مواد خطرناك تلقی شده و مگهد شوند.
 .1آلودگی احتمالی باقیمانده در محل بايد شگاسايی و احتمال وجود آن رد شود.

عوامل مؤثر در انت اب تجهیپات حفاظت فردي
استفاده و پوشیدن ،ر يك از انواع  PPEمحدودي ،ـايی را بـه دنبـال دارد .افـراد
مسوول بايد به طور متوالی و مرتب ،پوشیدن اي لباس،ا را تمري كگگد.
استفاده از  PPEتوان عملیاتی را به داليل زير محدود میكگد:
 .3محدودي در حرك ايجاد میكگد.
 .3قدرت تحرك فرد را كا،

مید،د.

 .1در شگیدن دستورات اختالل بهوجود میآورد.
 .0استفاده از راديو دستی(بیسیم) را با مشكل مواجه میسازد.
 .1میدان ديد را محدود میسازد.
 .1احساس گرماي شديد ايجاد میكگد.
 .3باعث افزاي

وزن میشود

 .1استرس روانی در افراد بهوجود میآورد.
 در استفادهكگگدگان وحش ايجاد میكگد. به دلیل داشت ظا،ر ترسگاك ،در حادثه ديدگان ترس ايجاد میكگد. .3مخازن  SCBAمیزان دسترسی به ،وا را محدود میسازند.
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تما موارد فوق ،ضرورت انجا تمري پیوسته و مگظم را پی

از استفاده واقعـی از

لباس،ا يادآوري میكگد.

ماسكها
در موارد مواجهـه بـا عوامـل زيسـتی مشـكوك ،اسـتفاده از ماسـك درصـورتیكـه
سیستم،اي كگترلی مهگدسی مانگد ،ود،ايايمگی زيستی ) (1BSCدر دسترس نباشـگد،
يا مواقعی كه بايد بهطور ،مزمان به ،مـراه ،ـودايمگـی زيسـتی ) (BSCاسـتفاده شـود،
ماسك براي محافظ

سیستم تگفسی از ورود آئروسل الز اس  .ماسك بايد در صـورت

امكان قبل از استفاده ضد عفونی و از نظر مگاسـب بـودنانـدازه صـورت ،كگتـرل گـردد.
،مچگی نوع ماسك براي آزماي

مورد نظر بايد مگاسب باشد و طريقه استفاده صـحیح

از آن آموزش داده شده باشد .الز به ذكر اس كه ماسك،اي نظامی عالوهبـر حفاظـ
دستگاه تگفسـی در مقابـل عوامـل میكروبـی ،شـیمیايی و گردوغبـار ،سـتهاي دسـتگاه
گوارش ،بیگايی و پوس صورت را ،م در مقابل عوامل فـوق محافظـ مـینمايگـد .ايـ
ماسك،ا براي ايگكه براي فرد مفید باشگد بايستی حداقل صورت (حد پیشانی تا چانـه)
را بپوشاند و مجاري ورودي و خروجی آن نیز جدا باشد .امـروزه ماسـك،ـاي نظـامی در
اندازه،اي مختلف ساخته و تولید میگردد كه ،ر كدا با عالئمیمشخص مـیشـوند كـه
معموالً از اعداد يا حروف التی استفاده می شود كه اي عالئـم بیشـتر در سـم قطعـه
صورتی درب میگردد .جه

باال بردن كیفی ماسك و حفاظ بیشتر ،فـرد ،مـراه ،ـر

ماسك متعلقاتی مانگد روپوش ماسك و قوطی لگز پـاككـ وجـود دارد، .ـر ماسـك از
قسم ،اي مختلف زير تشكیل شده اس (شكل .)3-1
 -3سیستم صوتی  -3سیستم آبگوش

 -1دريچه ورودي ،وا

 -0دريچه خروجی ،وا  -1لگز،اي چشمی

 -1بگد،اي سر

biological safety cabinet, class I or class II
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شكل  :1-3شكل ظاهري یك ماسك م صوص تهدیدات زیستی

در ،ر ماسك، ،واي تگفسی از طري فیلتر آئروسل ،فیلتـر كـرب و دريچـه تـگفس
وارد فءاي ماسك شده و استگشاق می شود، .واي بازد نیز از ريه،ا وارد ماسك شـده و
از طري دريچه يك طرفه خروجی از ماسك خارب مـیشـود .جهـ راحتـی و حـداكثر
تاثیر ،اي ماسك،ا نبايد بی

از ش

اونس وزن داشته باشگد.
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فیلتر ماسك
فیلتر يكی از قطعات اصلی در ماسك میباشد كه در صورت عد وجود آن ،ماسـك
كارآئی نخوا،د داش  .يكی از قسم ،اي اصلی ماسك نظـامی ،فیلتـر كـرب مـیباشـد.
براي برآورده ساخت استاندارد حفاظتی الز  ،حفاظ  30ساعته نیرو،ا (در برابر عوامل
گوناگون) مقادير بسیار زيادي از كرب فعالشده بايد مورد استفاده قرار گیرد.
جه بررسی میزان نفوذ باكتري ،آزماي ،ائی با باكتري،ـايی نظیـراندوسـپور،اي
باسیلوس سوبتیلیس و ارويگیا ،ربیكوال ،با آزماي ،اي مربوط به آئروسـل،ـاي فیزيكـی
نظیر قطرات روغ و ذرات میلهايشكل كافوی مقايسه می شود .الز به يـادآوري اسـ
كه كارآيی يك فیلتر به میزان زيادي به شكل وانـدازه ذرات بسـتگی دارد، .مچگـی بـه
نوع سیستم گردش ،وا و میزان تاثیر آن در حرك ،وا در ساختمان نیز بستگی دارد.

انواع فیلترها
ماسك،اي مورد اسـتفاده در برابـر عوامـل شـیمیايی ،میكروبـی و ،سـتهاي NBC
(شكل  ،)1-1قدرت جذب آئروسل ،ا را داشته و فـرد را در مقابـل آئروسـل،ـاي حـاوي
عوامل زيستی حفظ میكگگد .بـه دلیـل اسـتفاده از عوامـل زيسـتی و پیشـرف در ايـ
سالح،ا ،بهمگظور پیشرف آموزش و باال بردن توان رزمیو حفاظ از مجاري تگفسـی و
گوارشی ،فیلتر،اي مختلفی ساخته شده كه بگا به وظیفهاي كه انجا مید،گـد ،مانگـد
فیلتر،اي مورد استفاده در مقابل عوامل شیمیايی به سه دسته تقسیم میشوند.
 -3فیلتر،اي عملیاتی كه با رنگ،اي مختلفـی ،ـمچـون طوسـی و سـبز زيتـونی
مشخص میشوند.
 -3فیلتر،اي آموزشی كه به رنگ،اي مشكی ،زرد و غیره موجود اسـ و فقـط در
مقابل عوامل آموزشی مقاو اس .
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 -3فیلتر تمريگی كه به رنگ سفید موجود اس و بهمگظور كا،

،ـواي تگفسـی

ورودي به ريه،ا بهكار برده مـیشـود .ايـ فیلتـر در برابـر عوامـل زيسـتی و شـیمیايی
،ی گونه كاربردي نداشته و فقط جه تمري و آموزش بهكار برده میشود.

شكل  :3-3ساختمان ظاهري فیلتر یك ماسك NBC

ماسكهاي سري M40
يكی از بهتري ماسك،اي مورد استفاده در برابر عوامل  ،NBCماسك،ـاي سـري
 M40میباشگد كه در نیرو،اي نظامیدنیا مورد استفاده قرار میگیـرد .ايـ ماسـك،ـا
بهخوبی از چشم،ا ،صورت و دستگاه تگفسی در مقابل عوامل شیمیايی ،زيسـتی و امـواب
راديواكتیو و ،مچگی آلودگی،اي ديگرِْ میدان جگگ محافظ میكگگد .ويهگی،اي اي
ماسك كه سبب شده بهعگوان يك ماسك برتر در حفاظ فرد در مقابـل عوامـل NBC
شگاخته شود به شرح ذيل میباشگد:
 -3عالوهبر محافظ باال ،میدان ديد گستردهتري را ايجاد میكگد
 -3در دما،اي باال انعطافپذير ،ستگد
 -1چرخه عمر آن،ا بیشتر اس
 -0در مقابل اوزون و شرايط متفاوت آب و ،وايی پايدارند

فصل دوم :كنترل و محافظت در مواجهه با عامل زیستی 30 

ماسك،اي سري  M40براي كاربرد،اي متفاوتی ساخته شدهاند .مثالً ماسك،ـاي
 M42A2براي خدمه زرهپوش،ا و تانك،ا M45 ،بـراي خدمـه بالگرد،ـا و M40A1
براي تامی نیاز پايگاه ،اي فرماند،ی آماد نیروي زمیگی تهیه میشوند .براي تعیی قابل
استفاده بودن يا نبودن ماسكی كه مدتی بهكار رفته اس از سیستم تسـ ارزيـاب،ـاي
محافظ  M41استفاده میشود .اي سیستم میتواند براي تشخیص ماسك،اي غیرقابـل
استفاده بهكار رود.

ماسك چند منظوره
نوع ديگري از ماسك كه اخیراً بر روي آن مطالعات زيـادي انجـا شـده اسـ و در
آيگده نزديك جايگزي ماسك،اي سري  M40خوا،د شد و نیرو،اي دريايی ،زمیگـی و
،وائی قدرت استفاده از آن را دارند ،ماسك چگد مگظـوره نیرو،ـاي مشـترك مـیباشـد.
مهم تري ويهگی اي ماسك افزاي

حوزه ديد ،كا،

مشكالت تگفسی و بهبود قابلیـ

سازگاري اس  .ماسك جديد ،عدسی چشمیمگفرد و سیستم فیلتـر متفـاوتی دارد و بـه
گونه اي طراحی شده اس كه به راحتی با چهـره كـاربر ممـاس مـیشـود و در نتیجـه،
حفاظ را بهتر انجا مید،د .تعداد قطعات بهكاررفته در اي ماسك از  11قطعه بـه 33
قطعه كا،

يافته و فیلتر ماسك ،مجهز به نشانگر زمان عمر میباشد كـه بتوانـد زمـان

الز براي تعويض فیلتر را نشان د،د، .مچگی براي ايگكه تعمیر اي ماسك،ا آسـانتـر
گردد ،تما قطعات از رنگ،ـا ي متفـاوت تشـكیل شـده و بـا مسـلح كـردن قطعـات يـا
نشانگر،اي رنگی به راحتی زمان تعويض قطعات را از روي رنگ،ا میتوان تشخیص داد.

شرایط تعویض فیلتر
عوامل و شرايط گوناگونی می تواند روي فیلتر،ا تاثیر گذاشته و باعث عـد كـارآيی
آن شوند .لذا دق به اي شرايط الز و ضروري اس و ،گگا برخورد با يكی از عوامل و

  31شناسایی و مقابله با تهدیدات زیستی (مفاهیم عمومی)

شرايطی كه باعث خرابی فیلتر،ا می شـود بايـد فیلتر،ـا را تعـويض نمـود .ايـ شـرايط
عبارتانداز:
 30 -3ساع استفاده از فیلتر،ا در مقابل عوامل زيستی و شیمیايی
 -3تماس فیلتر با آب
 -1مشا،ده شكستگی ،بريدگی و يا فرورفتگی بی

از ش

میلیمتر

 -0شگیدن صداي ذرات آزاد در فیلتر
 -1در صورتی كه نوع فیلتر مشخص نباشد ( عملیاتی يـا آموزشـی بـودن فیلتر،ـا
مشخص نباشد)
 -1پگج سال در انبار مانده باشد
 -3ش

ماه در ،واي آزاد بدون درپوش مانده باشد

،ر فرد پس از تحويل ماسك بايستی قسم ،اي زير را مورد بازديـد قـرار داده و از
سالم بودن آن اطمیگان حاصل نمايـد :فیلتـر ،لگـز چشـمی ،سـوپاپ ورودي و خروجـی،
سوپاپ كال،ك بیگی ،سالم بودن درب قمقمه و لوله آبگوش و صاف بودن لبه،اي قطعـه
صورتی.
،مچگی به دلیل ايگكه كارآئی ماسك بر روي صورت ،بستگی بـه شـكل وانـدازه و
بلگدي و كوتا،ی صورت فرد دارد لذا بايستی فرد پـس از تحويـل گـرفت ماسـك ،آن را
يكبــار پوشــیده وانــدازه نمايــد و در صــورتیكــه انــدازه صــورت

نبــود آن را تعــويض و

ماسكاندازه صورت خود را تحويل بگیرد.
در پايان اي بخ
مرحله زير میباشد:
 -3حبس نفس
 -3پوشیدن ماسك

ذكر اي نكته ضـروري اسـ كـه ماسـكگـذاري شـامل چهـار
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 -1بست درب كیف حامل
 -0ادامه ماموري

لباسهاي محافظ
يكی ديگر از تجهیزاتی كه مانع از ورود عوامل زيستی به دستگاه تـگفس مـیشـود،
لباس،اي محافظ میباشد كه اي لباس،ا مخصوص جگگافزار،اي شیمیايی و میكروبی
بوده و باعث حفاظ در مقابل عوامل میكروبی میگردنـد .در تولیـد ايـ لبـاس،ـا كـه
يكپارچه و سبكوزن میباشگد از فگاوري فو ذغال فعالشده يا حباب ذغال فعـالشـده
استفاده شده اس  .نمونهاي از لباس يكپارچه موسو به  IIAPبه،مراه تجهیزات تگفسـی
به كمك نوعی كوله پشتی در شكل  0-1مشا،ده میشود.

شكل  :4-3نمونهاي از لباسهاي محافظ یكپارچه موسوم به IIAP
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دستگاه خودكار تنفس مصنوعی
تگفس مصگوعی بخ

مهمـیاز سیسـتم ،ـاي اولیـه پشـتیبانی حیـات را تشـكیل

مید،د .در اي راستا ،ارت ،اي دنیا دستگاه،ـاي خودكـار تـگفس مصـگوعی مختلفـی
طراحی و تولید كردهاند كه از آن،ا براي مجروحی شیمیايی و زيستی كه تگفس عـادي
آن،ا دچار مشكل شده اس  ،اسـتفاده مـیكگگـد .بـدون اسـتفاده از ايـ دسـتگاه،ـاي
خودكار ،خطر كا،

فعالی تگفسی و در نتیجه ،ايس قلبـی و يـا ،یپوكسـی (كـا،

اكسیهن در باف ،اي بدن) افزاي

میيابد .اي دستگاه،ا به صورت ماژوالر طراحی شده

و جزء سیستم،اي حفاظ پزشكی میباشگد و بايستی در كگـار سیسـتم،ـاي حفاظـ
غیر پزشكی (فیزيكی) مانگد ماسك و لباس،اي محـافظ تولیـد و طراحـی شـوند تـا بـه
مجروحی جگگ،اي زيستی در مسیر پايگاه،اي امداد صحرايی تا بیمارسـتان،ـا كمـك
نمايگد .امروزه دستگاه،اي قابل تگفس مصگوعی ساخته شـده كـه وزن آن حـداكثر 1/1
كیلوگر و بسیار كوچك میباشد و میتوان آن،ا را در نیرو،ـاي نظـامی ،سـازمان،ـاي
امگیتی و نیرو،اي غیر نظامیبهكار برد.

محافظت افراد مجروح
مجروحان و آسیبديدگانی كه قادر نیستگد از لبـاس،ـا و وسـايل حفاظـ فـردي
استفاده نمايگد ،بايستی در پوش ،اي حفاظتی خاصی كه به اي مگظور ساخته شدهاند
قرار بگیرند تا از عوامل زيستی و شیمیايی مصون بمانگد، .مچگی استفاده از پگكـه،ـاي
كوچك می تواند افزاي

فشار متقابلايجاد نموده و از رسیدن مواد شیمیايی و زيستی به

فرد مصدو جلوگیري و ،مچگی فرد مصدو را خگك نمايد.
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حفاظت جمعی
،ر چگد اقدامات حفاظتی فـردي (پزشـكی و غیـر پزشـكی) ،ـمچـون لبـاس،ـا و
ماسك،ا میتوانگد تاثیر عوامل زيستی و شیمیايی را شديداً كـا،

د،گـد ولـی كـاربرد

آن،ا در ،گگامیكه تعداد نیرو،ا خدماتی زياد بوده و يا عملكرد بـااليی از نیرو،ـا مـورد
انتظار باشد و يا ايگكه حمله بیوتروريستی ،افراد غیر نظامیيـك مگطقـه را درگیـر كـرده
باشد كا،

میيابد .در چگی شرايطی بايد از تجهیزات حفاظ جمعـی اسـتفاده كـرد.

عالوه براي  ،سیستم ،اي حفاظ

جمعی در برابر عوارضـی ،ـمچـون خسـتگی و ضـعف

جسمانی نیرو،ا می تواند را،برد مگاسبی محسوب شـود .مزيـ سیسـتم،ـاي حفاظـ
جمعی عبارتانداز:
 -3اي سیستم،ا میتوانگد كارآيی نیرو،ا را در حد مطلوب حفظ كگگد.
 -3میتوانگد از خودرو،اي رزمیدر برابر عوامل شیمیايی و زيستی محافظ كگگد.
 -1كارآيی كشتی،ا را در محیط،اي آلوده حفظ میكگگد.
 -0به كمك اي سیستم،ا ،بیمارستان،ا میتوانگد خـدمات پزشـكی را بـیعیـب و
نقص ارائه د،گد.
 -1فرودگاه،اي نظامیو ،واپیما،ا میتوانگد ،مچگان موثر عمل كگگد.
 -1مراكز فرماند،ی بدون ،ی گونه اختاللی میتوانگد به كار خود ادامه د،گد.
در بهتري شرايط ،سیستم ،ـاي حفاظـ جمعـی بايـد بتوانگـد حمـالت را سـريع
تشخیص داده و تهديد،اي احتمالی را پی بیگی نمايگد.

پناهگاههاي مجهپ به سیستم تهویه
براي حفاظـ جمعـی در مگـاطقی كـه بـه عوامـل زيسـتی آلـوده شـدهانـد انـواع
پگا،گاه،اي مگاسب كه به سیستم تهويه يا فیلتر،اي مخصوص مجهز شده و داراي فشار
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مثب میباشگد ،قادرند افراد را از آلودگی تگفسی زيستی حفظ كگگد .در اي پگا،گـاه،ـا
تگها فیلتر،اي مخصوصی مانع ورود عوامل آلوده به داخل پگا،گاه میشود .ذكر اي نكته
مهم اس كه افراد آلوده قبل از ورود به داخل پگا،گاه حتماً بايستی رفع آلودگی شوند.
در نبود ساختمان ،ا و پگا،گاه،اي مگاسب و مجهز ،میتوان شـیار،ا و ورودي،ـاي
،وايی ساختمان،اي معمولی را مسدود كرد و يك سیستم تهويه مگاسب در آن،ا تعبیـه
نمود؛ چون در مگاط آلوده به عوامل بیولوژيك ،ادامه عملیات مستلز پاكسـازي اسـ .
لذا الز اس مراحل درمانی مگحصراً در پگا،گاه و يا سـاختمان،ـاي امـ انجـا گیـرد.
پگا،گاه يا شیلتر مجهز ،مگاسب تري و موثرتري محل براي حفاظـ بیمـاران و درمـان
آن،ا در يك مگطقه آلوده به عوامل زيستی مگتقله از طري تگفسی اسـ  .بیمـارانی كـه
دچار عفون تگفسی شدهاند و احتمال انتقال عوامل عفـونی بـه ديگـر افـراد وجـود دارد
بايستی در ،مان داخل پگا،گاه توسط روش ،اي پرستاري تح مراقبـ و درمـان قـرار
بگیرند .الز به ذكر اس كه اگر پگا،گاه،اي مجهز به فیلتر جلـوگیريكگگـده از عوامـل
میكروبی وجود نداشته باشد در شرايط عادي بهتر اس افراد روي تپه و جايگاه،اي بلگد
مستقر شوند.
امروزه در ساخ

پگا،گاه،ا در جهـ حفاظـ جمعـی از افـراد در مقابـل عوامـل

بیولوژيك ،پیشرف ،اي خوبی كسب شـده و انـواع سیسـتم،ـاي قابـل حمـل حفاظـ
جمعی ،سیستم حفاظ

جمعی آماده ،محفظه مقـاو در برابـر عوامـل زيسـتی و چـادر

محافظ طراحی و تولید گرديده اس  .در تما پگا،گاه،ا سیستم فیلتراسیون در كمتـري
زمان فءاي داخل آن،ا را به يـك مگطقـه عـاري از آلـودگی زيسـتی تبـديل مـیكگـد،
بهطوريكه نیازي به استفاده از تجهیزات خاص مثل ماسك محافظ نیس .
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تهویه پناهگاههاي زیستی
يكی از روش،اي معمول براي جلوگیري از تجمع ذرات در ،ـوا ،تهويـه مـیباشـد.
براي ايجاد تهويه در يك ساختمان يا يك اتاق می توان با باز كـردن يـك پگجـره و ورود
،وا به داخل ساختمان يا اطاق و خروب آن از طرف ديگر اقدا كرد، .ـر چگـد تهويـه از
اي طري كماثرتري روش براي كگترل بیوآئروسل،ا در ،وا محسوب میشـود ،ولـی بـه
دلیل ايگكه ،واي داخل ساختمان با ،واي خارب مخلوط می شود و ذرات موجود در ،ـوا
كا،

میيابد موثر میباشد .الز بهذكر اس كه اگر در اطراف مگطقه مسـكونی حملـه

بیوتروريستی صورت گرفته، ،رگز نبايد پگجـره،ـا را بـاز كـرد ،چـرا كـه باعـث افـزاي
آلودگی بیشتر داخل ساختمان میشود .در اي صورت بايستی از ساير روش،اي كگتـرل
آئروسـل،ـاي زيسـتی مانگـد اسـتفاده از اشــعه مـاوراي بـگف  ،جـداسـازي فیزيكــی و
فیلتراسیون استفاده كرد.

فیلتراسیون پناهگاههاي زیستی
،مانطور كه در قسم ،اي قبل اشاره شـد ،فیلتـر كـردن ،ـوا يكـی از مـوثرتري
روش ،ا براي جلوگیري از انتقال تگفسـی عوامـل زيسـتی در حفاظـ فـردي و جمعـی
میباشد .در حفاظ فردي ،ماسك،ا به انواع فیلتر،ا مجهز بـوده و مـانع از ورود عوامـل
زيستی به شكل آئروسل به دستگاه تگفس انسـان مـیشـود .در حفاظـ جمعـی ،انـواع
پگا،گاه ،ا ،شیلتر،ا ،چادر،اي مخصوص  NBCو بیمارستان،ا و اماك عمومیرا میتوان
به انواع فیلتر،ا مجهز كرد تا ،واي ورودي به داخل اي اماك را فیلتراسیون نمايد.
يكی از فیلتر،ا كه در مقابل عوامل زيسـتی مـوثر و كـارا مـیباشـد فیلتـر HEPA
( )High Efficiency Particulate Absorbingمـیباشـد كـه قـدرت جـداسـازي
تمامیذرات پاتوژن را دارد .از اي فیلتـر در ،ود،ـاي زيسـتی اسـتفاده مـیشـود ،ولـی
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بهدلیل گرانقیم

بودن آن،ا در سیستم،اي تهويه سـاختمان،ـا مـورد اسـتفاده قـرار

نمیگیرد.

شكل  :5-3نمونهاي از فیلتر HEPA

ارت ،اي دنیا برروي كارآمد كردن فیلتر،ا و عمل فیلتراسیون اقـدامات وسـیعی را
انجا داده اند و امروزه انواع فیلتر،اي ذرات ،گاز و تركیبی را طراحی و تولید كردهاند .در
مقابل عوامل زيستی بهتري فیلتـر ،فیلتـري مـی باشـد كـه قـدرت جـذب آئروسـل،ـا،
میكروارگانیسم و حتی ذرات راديو اكتیو را دارد .در پايـان ايـ بخـ

بايـد اشـاره كـرد

كارآيی يك فیلتراسیون به عواملی از جمله موارد زير بستگی دارد:
-3اندازه و شكل ذرات فیلترشده
 -3نوع سیستم گردش ،وا و میزان تاثیر آن در حرك ،وا در داخل ساختمان
 -1مادهاي كه بهعگوان فیلتر انتخاب شده (نايلونی ،پشم شیشه و غیره)
-0اندازه تخلخل سطحی فیلتر،ا

ایپوله كردن افراد آلوده
براي جلوگیري از پخ

عوامل زيستی توسط افراد آلوده ،بايسـتی افـراد آلـوده بـه

عفون ،اي تگفسی را در داخل اتاق،ـاي ايزولـه تحـ مراقبـ قـرار داد .محفظـه،ـاي
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ايزولهشده كه داراي فشار مثب ،ستگد يا بخ ،اي توبركلوزيس كه داراي فشار مگفـی
میباشگد در بیمارستان،ا يا در پگا،گاه،ا بايستی ايجاد كـرد .در مـورد محفظـه،ـاي بـا
فشار مثب بايستی از فیلتر،ـاي  HEPAجهـ تصـفیه و خـالص كـردن ،ـواي داخـل
محفظه استفاده كرد .با اي كار، ،واي خروجی، ،م تصفیه شده و ،م عـاري از میكـروب
میگـردد ،لـذا افـراد در معـرض آلـودگی قـرار نمـیگیرنـد .در داخـل مگـاط بسـته و
بیمارستان،ا می توان براي جلوگیري و انتشار میكروب از پرتوافشانی  UVاستفاده كرد و
،واي داخل اماك بسته را ضد عفونی نمود.

انواع پناهگاههاي تهدیدات زیستی
به ،ر محیط فیزيكی كه از افراد تجهیزات و تاسیسات در برابـر اثـرات زيانبـار يـك
تهديد خاص حفاظ نمايد پگا،گاه اطالق میگردد .پگا،گاه،ا بسته به نـوع تهديـدات و
موضوعات مورد حفاظ طراحی و طبقهبگدي میشوند.
 -0پناهگاههاي درجه( 0شیمیایی ،میكروبی و هستهاي)
اي پگا،گاه،ا در مقابل اثرات مختلف سالح،ا ،اثرات حرارت و تشعشع سـالح،ـاي
اتمی و نفوذ گاز،اي شیمیايی سمی و عوامل زيستی بهاندازه كافی و الز داراي مقاوم
میباشگد .احداث چگی فءا،ايی نیاز به سازه،اي بسیار قوي و مدفون در اعمـاق زمـی
داشته كه با توجه به حساسی موضوع عملكردي و ا،داف مـورد نظـر آن ،قابـل توجیـه
میباشد .كاربرد،اياي پگا،گاه در مراكز حیاتی و مراكز ثقل فرماند،ی و تصـمیمگیـري
قابل اجرا اس .

 -1پناهگاههاي درجه( 1پناهگاههاي عمومی)
اي پگا،گاه،ا در مقابل اثرات مختلف سالح،اي متعارف مقاو بوده ولـی در مقابـل
اثرات سالح،اي اتمیو شیمیايی مقاو نمیباشـگد .ارزانتـري و سـهلالوصـولتـري راه
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دستیابی به چگی فءا،ايی ،استفاده از طبقات زيري ساختمان،اي بلگد و با جداره،اي
حفاظ شده میباشد.
 -3پناهگاههاي درجه( 3پناهگاه موقت)
اي پگا،گاه،ا فقط در مقابل موب و تـرك

سـالح،ـاي متعـارف قابلیـ مقاومـ

نسبی خوا،گد داش  .براي دستیابی به چگـی شـرايطی مـیتـوان از فءـا،اي طبقـات
،مكف ساختمان،ا و با اعمال تمهیدات الز براي مسلح كـردن جـداره،ـا از ديوار،ـاي
موب گیر و مقاو در مقابل ترك

استفاده نمود.

 -4پناهگاههاي چند منظوره
طراحی پگا،گاه ،اي ام معموالً در زمان جگگ و اضـطرار انجـا مـیپـذيرد .عـد
پی بیگی عملكرد ثانويه باعث خوا،د شد كه اي پگاهگاه،ا در زمـان صـلح بـال اسـتفاده
بمانگد .با طراحی سازه،اي ام چگدمگظوره مانگد مترو ،فروشگاه،اي زيرزمیگـی ،مـوزه،
كتابخانه و مركز اسگاد زيرزمیگی و  ...در ساخ پگا،گاه،ا صرفهجويی شده و از متروكـه
ماندن پگا،گاه،ا جلوگیري خوا،د شد.
در بحــث تهديــدات زيســتی و میكروبــی ،بهتــري مثــال ،پگا،گــاه،ــاي غشــايی و
كانتیگري میباشد كه بهتري حفاظ را در برابراي عوامل دارند .در زيـر مثـال،ـايی از
انواعاي نوع پگا،گاه،ا آورده شده اس .
 پگا،گاه،اي غشايی NBC
 پگا،گاه،اي غشايی  NBCنوع صحرايی
 پگا،گاه CBRNنوع غشايی
 پگا،گاه،اي غشايی  NBCنوع داخلی
 پگا،گاه،اي  NBCنوع كانتیگري
 پگا،گاه حفاظتی شیمیايی -زيستی M8E1
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 پگا،گاه،اي پی ساخته دفگی

الپامات طراحی در پناهگاهها
پگا،گاه،اي احداثی بايد مالحظات استحكا سازهاي (عملكـرد و رفتـار مگاسـب در
مقابل اعمال بارگـذاري بحرانـی)، ،مچگـی طراحـی معمـاري بـر مبگـاي آيـی نامـه و
دستورالعمل،اي خاص را رعاي نمايگد .اگر در طراحی پگا،گاه،ـا پـارامتر چگـدمگظوره
بودن كاربري رعاي گردد ،میتوان در شرايط عادي از آن بهرهبرداري ديگري به غیـر از
پگا،گاه نیز كرد .در مورد موقعی مكانی پگا،گاه،ا ،بايد به گونهاي مكانيـابی شـود كـه
امكان انتقال افراد به داخل آن،ا بهراحتی و بدون ،ی مانعی میسر باشـد .در معیار،ـاي
طراحی پگا،گاه عالوهبر مالحظات برنامهريزي ،شرايط و ملزومـات طراحـی در رابطـه بـا
جگبه،اي الكتريكی ،مكانیكی ،سازهاي و معماري نیز بايد بررسی شود.

شكل : 6-3نمونهاي از طراحی یك پناهگاه و ارتباط مكانهاي م تلف آن با هم
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مدیریت بحران
برنامه مديري

بحران تهديدات زيستی و بیوتروريسم بر اساس برنامه ملـی تگظـیم

می گردد كه داشت اي برنامه ملی سبب روشـ شـدن نقـ
مديري

سـازمان،ـاي درگیـر در

بحران تهديدات زيستی اس  .با توجه به اي كه در برنامه مقابلـه بـا تهديـدات

زيســتی ،ســازمان،ــاي بســیار متعــددي مانگــد اورژانــس ،سیســتم بهداش ـ و درمــان،
آت نشانی ،پلیس، ،الل احمـر ،سـازمان پدافگـد غیرعامـل ،سـازمان مـديري بحـران،
نیرو،اي امگیتی ،بسیج ،شهرداري،ا و بر اساس نوع و محل حادثـه ،سـاير سـازمان،ـاي
تخصصی مانگد آب و برق و سازمان دامپزشكی و كشـاورزي و غیـره نیـز شـرك دارنـد،
بگابراي ايجاد ،ما،گگی و مديري واحد در حءور اي ،مـه نیـرو بـا وظـايف مختلـف،
بسیار حیاتی اس ؛ در غیر اي صورت نـه تگهـا بحـران ،مـديري نخوا،ـد گرديـد بلكـه
مشكالت بسیاري بروز خوا،د نمود.
براي حل اي مشكل ،كشور،اي مختلـف مـدل،ـاي متفـاوتی را بـر اسـاس شـرح
وظايف سازمان،اي مسوول و مرتبط در بحـران زيسـتی طراحـی نمـوده و بـا برگـزاري
مانور،اي مختلف در سطح ملی و يا مگطقهاي با كشور،اي ،مسـايه اقـدا بـه آزمـاي
مدل مديري بحران طراحیشده نموده و در طی اي مانور،ـا و پـس از آن بـا برگـزاري
جلسات تخصصی و حءور اساتید و كارشگاسان ف بـه بررسـی و رفـع نـواقص احتمـالی
جه طراحی برنامه مديري بحران نهايی و اجراي آن اقدا مینمايگد.
در كشور ما نیز ضم بررسی و بهرهگیري از تجربیات كشور،اي ديگر ،برنامه،ـاي
مختلفی توسط سازمان،اي مربوطه براي مديري

بحران،اي زيستی ارائه شده اس و با

توجه به تگوع سازمان،اي موجود كه مـیتوانگـد در ايـ بحـران،ـا نقـ

ايفـا نمايگـد،

پیشگهادات مربوطه از طرف مراجع ذيصالح مانگد شوراي امگی ملی و رئیس جمهور بـه
مراكز ذيربط ارسال شده اس  .ولیك با توجه به تغییر مداو چهره تهديدات زيستی بـه
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دلیل رشد و توسعه شديد علو و فگاوري ،اي زيستی الز اس ضم تدوي برنامه ملی
مقابله با تهديدات بیولوژيك ،برنامه مديري بحران متگاسب بـا آن نیـز طراحـی و مـورد
آزماي

و ارزيابی قرار گیرد .جه اجراي اي امر ،توجه به موارد زير الزامیاس :
 تدوي برنامه ملی دفاع زيستی و پدافگد غیرعامل تهديدات زيستی و بیوتروريسم مشخص شدن متولی اصلی برنامه دفاع زيستی -مشخص شدن سازمان،اي مسوول در برنامه و نق

،ر كدا در عرصه عملیات

 تگظیم دستورالعمل ،ـاي عملیـاتی ،ـر سـازمان و تعريـف دقیـ شـرح وظـايفتخصصی ،امكانات ،تجهیزات ،آموزش و تربی

نیرو،ـاي تخصصـی مقابلـه بـا تهديـدات

بیولوژيك
 مشخص شدن برنامه مديري بحـران دفـاع زيسـتی در دو سـطح نیرو،ـاي غیـرنظامیو نظامی
 تشكیل بانك اطالعات حوادث زيستی جه رصد دائمیتحوالت ،اخبار و حـوادثزيستی جهان بهمگظور شگاسايی تهديدات
 ايجاد سیستم و توسعه سیستم ،شدار آنی تهديدات زيسـتی در مگـاط حیـاتی،حساس و مهم كشور
 ايجاد آزمايشگاه،اي مرجع ملی ،استانی ،و آزمايشگاه،اي سیار تشـخیص عوامـلبیولوژيك
 تاسیس ،تامی و تهیه تجهیزات و اقال مورد نیاز برنامه تقوي اصول پدافگد غیرعامل تهديدات زيستی آموزش نیرو،ا در مورد تهديدات زيستی و روش،اي مقابلـه بـا آن و جگبـه،ـايتخصصی وظايف ،ر نیرو
 -انجا مانور،اي پیوسته و بررسی آن،ا.
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 -رفع نواقص برنامه عملیاتی مديري

بحران و انجا ،ما،گگی ،ـاي بیشـتر جهـ

مقابله با تهديد واقعی.
بهطوركلی ،رگونه اقدامیكه سبب افزاي

بهداش

اســتمرار خــدمات بهداش ـ و درمــان و كــا،

و سـالم فـردي و اجتمـاعی،

آســیبپــذيري در مقابــل بحــران،ــا و

خدماترسانی مگاسب در طی بحران،ا و جگگ گردد ،پدافگد غیرعامل در نظـا سـالم
اس  .اي اقدامات نهتگها شامل اصول اساسی پدافگد غیرعامل اسـ  -كـه در ادامـه بـه
برخی از آن،ا اشاره خوا،د شد  -بلكه شامل ،مه اقدمات علمی ،تحقیقاتی و فگی اسـ
كه سبب توانمگدي و اقتدار ملی در عرصه،اي علو و فگاوري ،خوداتكايی در عرصه،ـاي
پیشگیري ،تشخیص ،درمان و بـازتوانی اسـ  .اقتـدار و توانمگـدي ،ـر كشـوري نتیجـه
پیشرف ،اي علمی و فگی اس  .پیشرف علمی در عرصه،اي بهداشـ و درمـان سـبب
كا،

صدمات و آسیب،ا در نتیجـه سـوانح و حـوادث و بحـران،ـا مـیگـردد .توسـعه

فر،گگايمگی فردي و جمعی و حفاظ  ،نق

مهمیدر كا،

آسیبپذيري در حـوادث

و باليا حتی در سوانح انسانساز مانگد جگگ دارد.
بهعگوان مثال ،ژاپ كشـوري بـا بیشـتري میـزان وقـوع زلزلـه ،بـه دلیـل توسـعه
فر،گگايمگی فردي و جمعـی و مقـاو سـازي تاسیسـات ،كمتـري میـزان تلفـات را در
مقايسه با كشور،اي ديگر دارد.اي امر نشاند،گده ا،می فر،گگسازيايمگی و نهاديگه
كردن آن در بی مديران و مرد اس .
ولی سوأل اساسی و مهماي اس كه با معرفی شاخص،اي ذكرشده بهعگوان اصول
پدافگد غیرعامل ،آيا ،مه آن،ا در تقوي ساختار و نظـا بهداشـ و درمـان و اسـتمرار
خدمات در شرايط بحران نق
جه كا،

دارند و بهطور مشخصتر چه اصولی از پدافگـد غیرعامـل

آسیبپذيري اي نهاد مهـم بايـد مـد نظـر مـديران ،مسـوولی  ،كادر،ـاي

اجرايی ،متخصصی  ،پزشكان ،پرستاران و ساير افراد مرتبط باشد.
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در پاسش بهاي سووال الز به اشاره مجدد اس كه ،دف از اجـراي اصـول پدافگـد
غیرعامل ،كا،

خسارت ،ا و آسیبپذيري به تاسیسات ،تجهیزات ،و نیرو،ـاي انسـانی،

در نتیج بحران،اي طبیعی و تهاجم دشم جهـ اسـتمرار ارائـه خـدمات بهداشـ و
درمان و ساير وظايف محوله به نظا سالم يك كشور اس  .حال ،ر اقدامیكـه بتوانـد
ما را در دستیابی بهاي ،دف مهم ياري نمايد میتوان آن را اصـول و روش،ـاي پدافگـد
غیرعامل دانس .
براي اجراياي تمهیدات ابتدا بايد اقدا به شگاسايی موارد زير نمود:
 شگاسايی تهديدات
 اولوي بگدي تهديدات
 كا،

تهديدات

 شگاسايی آسیبپذيري،ا
 كا،

آسیبپذيري،ا

شناسایی تهدیدات
شايد مهمتري گا در برنامه دفـاعی ،ـر كشـور و ،مچگـی در پدافگـد غیرعامـل،
شگاسايی تهديدات اس  .بدون شگاسايی تهديدات نمیتوان برنامهريزي براي آمادهسازي
و يا مقابله انجا داد .نظا بهداش و درمان نیز در صورت بروز بحـران  -چـه طبیعـی و
چه رخداد جگگ  -با تهديدات مختلفی مواجه اس و بايد بتواند بـه نحـوي پـی بیگـی
گردد كه آمادگی الز جه برخورد و مديري بحران و استمرار خدمات و انجا وظـايف
خود را داشته باشد .بهعگوان مثال ،با بروز حوادث و سوانح طبیعی مانگـد سـیل و زلزلـه،
آسیب ،اي جدي به تاسیسات ،تجهیزات و انسان،ا و ،مچگی مگابع كشـاورزي و دامـی
وارد میگردد.

فصل سوم :مدیریت تهدیدات زیستی 49 

از جملهاي آسیب ،ا خسارت به مراكز اصلی و يا فرعی خدمات بهداشتی و درمـانی
اس كه خود سبب از ،م گسیخت زنجیره خدماترسانی به مرد میگـردد .در صـورت
عد آمادگی ،سیستم بهداش و درمان در چگی شرايطی نهتگها قادر بـه ارائـه خـدمات
نیس بلكه با آسیب ديدن تاسیسات ،تجهیزات و نیروي انسانی بحران تشديد میگردد.
پــس در گــا اول پدافگــد غیرعامــل الز اس ـ در طراحــی ،تاســیس و احــداث و
نگهداري مراكز بهداش و درمان و نوع تهديدات مد نظر قرار گیرند .اگر مطالعات علمـی
و اطالعات امگیتی ،بروز تهديداتی مانگد سیل ،زلزله و حمله زيستی را اثبات كرده اسـ
بايد از ساخ مراكز بهداشتی و درمانی در مكـان،ـاي آسـیبپـذير جلـوگیري كـرده و
حتیالمقدور از اصول مهگدسی در مقاو سازي سازه ،ـاي آن جهـ مقاومـ در چگـی
حوادثی استفاده شود.

ارزیابی ریسك (خطر)
ريسك عبارت اس از احتمال بروز سه مولفه:
 -3تهديد :Threat
حوادث يا فعالی ،اي خارجی نسب

به مجموعه كه در شرايطی میتواند با ،ـدف

قرار دادن نقاط ضعف موجود در مجموعه تاثیرگذار باشد.
 -3آسیبپذيري :Vulnerabilitiy
نقاط ضعف درون مجموعه مورد بررسی كه میتواند مورد تهديد واقع شود.
 -1تاثیر :Impact
عواقب كوتاهمدت و بلگدمدت تاثیر تهديدات بر نقاط ضعف.
بگابراي  ،براي محاسبه میزان خطر الز اس اطالعات دقی سه بخـ

تهديـدات،

آسیبپذيري و تاثیرات ناشی از آن را به دق گردآوري و مورد ارزيابی قرار داد.
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به زبان ساده ،ريسك را میتوان بر اساس مولفه،ـاي فـوق در فرمـول زيـر خالصـه
كرد :ریسك=تهدید+آسیبپذیري+تاثیر
اي فرمول بدي معگی اس كه مجموعهاي با میزان تهديدات ،آسـیبپـذيري و يـا
تاثیرپذيري باال را میتوان مجموعه اي با ريسك باال قلمداد نمـود .بـراي محاسـبهشـدت
ريسك الز اس میزان كمی اي عوامل را در ،م ضرب كرد.
ريسك=تهديد×آسیبپذيري× تاثیر
Risk = Threat × Vulnerability × Consequences
اگرچه تركیب احتمال تهديد و آسیبپذيري اس كه تاثیر را افزاي

مید،د ولـی

میزان آسیبپذيري بستگی دارد به وقوع حادثه و میزان تـاثیر آن .بگـابراي  ،افـزاي
مولفه اصلی تهديد و آسیبپذيري سـبب افـزاي

دو

جـدي ريسـكپـذيري در مقايسـه بـا

مجموعه،ايی با میزان كم يا متوسط دو مولفه اصلی تهديد و آسیبپـذيري ،سـتگد كـه
داراي ريسك پايی و متوسط میباشگد و در صورتی میتوان میزان ريسك يك مجموعه
را به صفر رساند كه حداقل يكی از اي دو مولفه مهم صفر گردد.

شكل  :0-6تاثیر مولفههاي تهدید و آسیبپذیري بر ریسكپذیري
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محاسبه میپان ریسك
براي ايگكه بتوان از اي مـدل جهـ محاسـبه ريسـك اسـتفاده نمـود ،الز اسـ
فاكتور،اي موثر در آن( تهديد ،آسیبپذيري و تاثیرگذاري) مورد بررسـی قـرار گرفتـه و
به نحوي آن،ا را كمی نمود .بهتري روش آن اس كه میزان و يا ردهبگدي ايـ عوامـل
بر اساس شدت ،درجهبگدي و رقم داده شود .بهعگوان مثال:
 =1باالتري میزان خطر
=3متوسط
=3كم
 =1فقدان خطر
بگابراي  ،میزان ريسك بی صفر تا حداكثر ريسكپـذيري يـا  )1×1×1( 33خوا،ـد
بود.
ارزيابی ،ريسك را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر میگیرد
و آنرا به صورت سه دسته ارزيابی غیر رسمی ،ارزيابی كیفی و ارزيابی كمی تقسیمبگدي
میكگد.

شناسایی آسیبپذیريها
پس از شگاسايی تهديدات الز اس
نظا سالم

آسیبپذيري،اي سیستم مشـخص گـردد .در

كشور ،روش ،اي مختلفی براي ارزيـابی ريسـك يـا خطـر وجـود دارد كـه

عبارتانداز:
آسیب،اي روحی و روانی ناشی از بحران،ا و جگگ،ا ،تاثیرات عمـدهاي در تشـديد
بحران دارد و جگگ روانی دشم جه تشديد تاثیر تهديدات ،امري شگاختهشده اسـ .
در برنامه پدافگد غیرعامل ،نظـا سـالم

بايـد برنامـه الز و اقـدامات مشـخص جهـ
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كا ،اي آسیب صورت گیرد .بـهعگـوان مثـال ،بخـ

مهمـیاز فعالیـ ،ـاي سیسـتم

بهداش و درمان ،آموزش نیرو،اي انسانی و اطالعرسانی اس .
شايد تصور گردد كه وظیفه اصلی سیسـتم بهداشـ و درمـان در شـرايط بحـران،
حفظ و استمرار خدمات به مصدومی و حادثهديـدگان و مـرد عـادي اسـ ولـیك در
شرايط ايدهآل ،استمرار تما فعالی ،اي آن مد نظر می باشد و با اتخاذ روش،اي پدافگد
غیرعامل میتوان بهاي امر دس ياف .

كاه

آسیبپذیري نیروهاي انسانی

نیروي انسانی متخصص سیستم بهداش و درمان ،نق

حیاتی در ارائه خـدمات را

دارند .حفظ سالم اي نیرو،ا از ا،می فوقالعادهاي برخوردار اس  .در واقـع در برنامـه
پدافگد غیرعامل ،كا،

آسیبپذيري اي نیرو،ا و حفظ سـالم آنـان جهـ اسـتمرار

خدماترسانی بسیار مهم اس .
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اقدامات اجرایی پدافند غیرعامل
مكانيابی مگاسب و پراكگدگی در مراكز حیاتی و حساس ،يكی از اصول مهـم دفـاع
غیرعامل جه كم كردن خسارت،اي ناشی از آن،اس  .مراكز حیاتی بهداش و درمان
بايد به نحوي ازاي اصل استفاده نمايگد كه ضم كا،

تهديـدات و آسـیبپـذيري ،در

استمرار خدماترسانی كه به عهده دارند ،موفـ باشـگد .ايـ امـر بخصـوص نهـاد،ـاي
تخصصی مانگد انتقال خون ،صگايع دارويی و تجهیزات پزشكی حساس و موارد مشـابه را
شامل میگردد.

 -0مقاومسازي و استحكام
از نیاز،اي اساسی تاسیسات اصلی فرماند،ی و كگترل در نظا سالم و بخصـوص
فوري ،اي پزشكی ،اورژانس،ا و مراكز بهداشتی  -درمانی اس  .البته بر اسـاس ويهگـی
بیمارستان،اي صحرايی و نظامی ،اي تاسیسات عالوهبر اقدامات فـوق نیازمگـد اقـدامات
ويهه دفاع غیرعامل جه مقاوم در تهاجمات نظامیسخ نیز میباشگد.

-1ایجاد پناهگاه مناسب براي نیروها و مردم
بر اساس معیار،اي ايمگی ،تما مراكز تجمع بايد واجـد پگا،گـاه،ـاي مگاسـب بـر
اساس تعداد نیرو،ا و مراجعی باشگد.اي پگا،گاه،ا ضم داشت اسـتاندارد،ـاي الز و
مقاو در برابر تهديدات می توانگد به طور دومگطوره تهیه گردنـد تـا در زمـان صـلح نیـز
كاربرد داشته باشگد .بسیاري از كشور،ا ،مراكز خدمات عمومی چون مترو،ا را به نحـوي
اجرا میكگگد كه از آن در شرايط بحران نیز بـهعگـوان پگا،گـاه،ـاي مسـتحكم اسـتفاده
كگگد.
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 -3داشتن تجهیپات و منابع جایگپین
از مهمتري تهديداتی كه سـبب قطـع خـدمات مـیگـردد ،آسـیب بـه مگـابع آب،
سوخ  ،برق ،گاز ،مخابرات و ساير تاسیسات حیاتی نظا سـالم و مراكـز بهداشـتی -
درمانی اس  .در برنامه پدافگد غیرعامل نظا سالم الز اس جـايگزي ،ـاي مگاسـب
براي اي مگابع ،طراحی و لحاظ گردد تا در صورت آسیب ،قطع و يا اتما يكـی از آن،ـا
از مگبع جايگزي استفاده شود .طراحی و اجراي اي تمهیدات ممك اسـ

،زيگـهبـر و

غیر اقتصادي به نظر رسد در حالی كه امگی ملی ،حفظ جان انسان،ا و تـوان پايـداري
در مقابل تهديدات چگان ارزشمگد اس كه ،ر مقدار سرمايهگذاري دراي نوع اقـدامات،
امري مفید و معقول اس .

 -4ایجاد پوش هاي مناسب در مناطق حساس
يكی از اقدامات مهم در كا،
پوش

آسیبپـذيري تاسیسـات حیـاتی و حسـاس ،ايجـاد

براي آن،اس كه میتواند شامل پوش ،اي طبیعی و يا مصگوعی با روش،ـاي

متگوع موجود اس .

 -5اعالم خبر و یا هشدار سریع
يكی از مهمتري عوامل كا،

آسیب در سیستم بهداش و درمان ،داشـت مگـابع

سريع درياف خبر حوادث و آسیب،اي بهداشتی و سالمتی اس  .شبكه بهداشـ نظـا
سالم بايد نسب به مخاطراتايم باشد .داشت بانك،ـاي اطالعـاتی و پـاي

مـداو

بیماري،ا ،از شیوع بیماري،ا جلوگیري میكگد .بگابراي الز اس نظـا سـالم داراي
شبكه،اي متعدد ارتباطی ،گردآوري فوري اطالعات به روش،اي مختلف و جـايگزي بـا
كمتري آسیب باشد .پاي

بیماري،ا و داشت آزمايشگاه،اي ثاب و سیار كـه بـا اعـزا
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به محل ،اقدا به انجا آزمايشات مورد نیاز نمايگد از نیاز،اياي برنامه اس  .در صـورت
وقوع تهديدات نامتعارف ،مانگد پخ

عوامل زيستی ،اقدامات ويهه خود را میطلبد.

 -6حفاظت
حفاظ مداو از تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس ،جـزو برنامـه،ـاي پدافگـد
غیرعامل جه كا،

آسیب ،اي احتمالی توسط دشم و اقدامات خـرابكـاري اسـ .

توسعه اقدامات حفاظ

فیزيكی با استفاده از فگاوري،اي نـوي بـرايايـ امـور توصـیه

میگردد .توسعه روش،اي ايمگـی زيسـتی و امگیـ زيسـتی در آزمايشـگاه،ـا و مراكـز
تحقیقاتی كه با نمونه ،اي بیمار ،زيستی و شـیمیايی سـروكار دارنـد از ا،میـ خاصـی
برخوردار اس .

 -7سیستم اطفاء حریق
داشت سیستم،اي مجهز و آماده بهكار اطفاء حري در تاسیسات و مراكز بهداشتی
 درمانی از ا،می خاصی برخوردار اس .اي سیستم،ا بايد به نحوي باشگد كـه ضـماطمیگان از كارايی آن،ا ،توان پوش

مگطقه مـورد نظـر را داشـته باشـگد .نكتـه مهـم،

آموزش نیرو،ا جه استفاده ازاي سیستم،ا و برگزاري مانور،اي مستمر جه آزماي
كارايی سیستم اطفاء حري و توان بهكارگیري آن توسط نیرو،ا میباشد.

 -8آموزش و تربیت نیروها
آموزش ،جزو حیاتی تري بخ

برنامه پدافگد غیرعامل ،ر كشور و سـازمانی اسـ .

آموزش مديران اصلی ،میانی ،رده،اي تخصصـی و نیرو،ـاي بخـ ،ـاي مختلـف نظـا
سالم يك كشور جه آشـگايی بـا اصـول پدافگـد غیرعامـل ،تهديدشگاسـی ،شـگاخ
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آسیبپذيري و روش،اي ايمگی فردي و جمعی ،نق

مهمـی در فر،گـگسـازي ملـی و

اجرايی شدن برنامه،اي ارتقاي ايمگی و پايداري ملی دارد .ايـ آمـوزش بايـد مسـتمر و
،مراه با اجـراي مانور،ـاي دوره اي در سـطوح مختلـف باشـد .توسـعهايـ آمـوزش بـه
دانشجويان و دان آموختگان رشته،اي مختلف پزشكی و پیراپزشكی میتواند در تربی
نسل آيگده مديران و كاركگان نظا سالم  ،نق

مهمـیايفـا نمايـد .در ايـ برنامـه ،بـا

تربی متخصصی فوري ،اي پزشكی آشگا به موضوعات پدافگد غیرعامل در بحران،ـاي
طبیعی میتوان آن،ا را آماده خدم رسانی در اي شرايط نمود.

 -9تربیت مت صصین طب دفاعی
با توجه به تهديدات جدي ناشی از تهاجمات نظامیو آسیب،اي آن ،وجود رشتهاي
به نا طب نظامیو تربی پزشكانی جه مقابله با اي گونـه آسـیب،ـا ضـروري اسـ .
تجربیات گسترده پزشكان مجرب ما در طول دفاع مقـدس ،سـرمايهاي گرانبهاسـ كـه
بايد به نسل جديد مگتقل گردد و از اي طري آمادگی الز در بخ

بهداش و درمـان

جه مقابله با اي تهديدات بهطور مستمر ادامه يابد.
توان متخصصی داخلی در درمان آسیب،اي ناشی از جگگ ،توانمگدياي اس كـه
سبب افزاي

اقتدار ملی و كا،

آسیبپذيري میگردد.

 -01توسعه بهداشت فردي و عمومی
يكی از تهديداتی كه سبب توسعه بیماري،ـا و افـزاي

آسـیبپـذيري در سـالم

جامعه میگردد ،عد رعاي بهداش فردي ،جمعی و محیطی اسـ  .در صـورت فقـدان
فر،گگ بهداش فردي و جمعی و ،مچگی مگابع بهداشـتی آب و غـذا ،دفـع بهداشـتی
زباله و فاضالب شا،د توسعه بیماري،اي عفـونی و مـرگومیـر در اثـر وقـوع بحـران،ـا
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میباشیم .مقابله با اي امر ،نیازمگد توسعه زيرساخ ،ـاي مگاسـب تهیـه و تـامی آب و
غذاي بهداشتی و اتخاذ روش ،اي مگاسـب جـايگزي بـراي شـرايط بحرانـی و ،مزمـان
توسعه فر،گگ بهداشتی در جامعه اس  .بحران،اي جدي مانگد جگگ مـیتوانـد سـبب
كاستی آب و مواد غذايی گردد؛ در ضم  ،قطع برق و گاز و سوخ و ارتباطات مخابراتی
میتواند سبب بروز مشكالتی در حملونقل ،نگهداري و تهیه آب و غذاي بهداشتی گردد
كه در نتیجه ،سبب توسعه بیماري،اي مختلف خوا،د شـد .پیشـگیري از وقـوع چگـی
فاجعهاي نیازمگد آمادگی ،مه سازمان،اي مسوول و اجراي اقدامات پدافگد غیرعامـل در
كا،

آسیبپذيري حوزه مورد نظر اس ؛ به نحوي كه در صورت بروز سوانح و قطع يـا

كا،

انتقال مواد اساسی مورد نیاز مرد بهسرع از روش،اي جـايگزي بـراي تـامی

آن استفاده و فعال گردد.

 -00همكاريهاي سازمانی
با توجه بهاي كه سالم جامعـه در گـرو ،مكـاري سـازمان،ـاي مختلفـی اسـ ،
نمی توان از سیستم بهداش و درمان جامعه بهتگهايی انتظار داش كه با اجـراي اصـول
پدافگد غیرعامل سبب امگی جامعه در مقابل حوادث و باليا گردد .سازمان،ـاي اساسـی
كه نق

مهمیدر سالم جامعه دارند شامل وزارت جهاد كشاورزي و سازمان،اي تابعـه

آن مانگد سازمان دامپزشكی ،موسسه شیالت ،موسسـات واكسـ و سـر سـازي و ديگـر
نهاد،ا كه تامی غذاي جامعه را بهعهده دارند ،وزارت نیرو بـا تـامی انـرژي و آب مـورد
نیاز جامعه ،وزارت نف با تامی سوخ مورد نیاز جامعه ،وزارت ارتباطات و مخابرات كه
نق

حیاتی در شبكه ارتباطی كشـورايفـا مـیكگـد ،صـدا و سـیما كـه نقـ

مهمـیدر

اطالعرسانی جامعه در شرايط بحران را ايفـا مـیكگـد ،سـازمان محـیط زيسـ و مگـابع
طبیعی ،وزارت صگع  ،معدن و تجارت و ساير نهاد،اي دولتی و خصوصی میباشگد.
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 -01نق

نهادهاي خصوصی در پدافند غیرعامل

امروزه دول ،ا بدون كمك مرد بهتگهايی قـادر بـه مقابلـه بـا بحـران،ـاي بـزرگ
نیستگد و نق

انجم ،ا و بگیاد،اي مرد نهاد در اقدامات كمكرسانی امـداد و نجـات و
اس  .نظـا بهداشـ و درمـان يـك كشـور زمـانی

مرد ياري روز بهروز در حال افزاي

میتواند در توسعه برنامه پدافگد غیرعامل خود موف باشد كه به نحو مطلوب بتوانـدايـ
مگابع مردمیرا مديري و از آن،ا به نحو مگاسـب جهـ مقابلـه بـا بحـران،ـا اسـتفاده
نمايد.اي نهاد،ا می توانگد با حءور در بی مرد  ،ضم توسعه فر،گگ پدافگد غیرعامـل
سبب كا،

آسیبپذيري جامعه گردند.

 -03تحقیقات علمیو فنی
،مچگان كه در مقدمه اشاره گرديد ،اقتدار ملی سبب كـا،

تهديـدات و افـزاي

امگی میگردد .اقتدار ،حاصل توسعه علم و فگاوري اس ، .مه تالش،ـاي علمـیكـه در
كشور در عرصه،اي بالیگی و علو پايه بهداش و درمان صورت میگیرد ،سـبب كـا،
نیاز ما به اقال و تجهیزات پزشكی و خودكفايی در امور بهداش و درمان اس كه نقـ
مهمیدر پايداري ملی در شرايط بحران و احتمال اعمال تحريم دارد.

 -04همكاريهاي بینالمللی
كشور ما در مگطقه بحرانخیز غرب آسیا و در محاصره كشور،اي آسیبپـذير قـرار
گرفته اس  .بگابراي  ،جه كا،
مگطقهاي جه كا،

تهديدات و آسیبپـذيري،ـا نیـاز بـه ،مكـاري،ـاي

بحران،ـا و افـزاي

سالم در كشور،اي ،مسايه ،سبب كا،

ثبـات ،سـتیم .افـزاي

میـزان بهداشـ و

بروز و شیوع بیماري،ا در كشور اس ؛ زيـرا

،ر از چگدگاه شا،د بروز ،مهگیري،ايی در انسان،ـا ،دا ،ـا و مگـابع كشـاورزي كشـور
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،ستیم كه مگشاء آن،ا آنسوي مرز،اس  .بگابراي  ،عـالوهبـر تقويـ نظـا بهداشـ و
درمان در كشور بايد تالش خود را از نظر سیاسی ،فر،گگـی و اجتمـاعی جهـ افـزاي
بهداش و سالم در مگطقه افزاي

د،یم.

خاتمهاي كه زمانی پدافگد غیرعامل میتواند در نظا بهداش و درمان يـك جامعـه
نهاديگه گردد كه در سیاسـ ،ـاي بهداشـتی و درمـانی آن بـهعگـوان عگصـري كلیـدي
شگاخته شده و مورد توجه قرار گیرد.
الف -ملپومات مورد نیاز قبل ،حین و بعد از حوادث زیستی
،میشه اي نگرانی در میان كارشگاسان دفاع زيستی وجود داشته كه انتشار عمدي
عوامل زيستی در میان جمعی فشرده و بیدفاع شهر،ا چه عواقب وخیمیدر پی خوا،د
داش  .تا قبل از دو سه د،ه اخیر ،سالح،ـاي زيسـتی تگهـا اسـباب نگرانـی نیـرو،ـاي
نظامیبه حساب میآمدند .اما امروزه اي سالح،ا بهعگوان وسیله ترور و ايجـاد رعـب در
میان مرد كوچه و بازار نیز مورد توجه قرارگرفته و ،رچه زمان میگذرد ،متأسـفانه بـر
دامگه اي نگرانی و تهديد افزوده میگردد .نكتهاي كـه در خصـوص سـالح،ـاي زيسـتی
قابل توجه میباشد اي اس كه آن،ا را میتوان در مقیاس استراتهيك ،تاكتیكی و حتی
تروريستی بهكار برد .اما با توجه به خصوصیات مگحصربهفرد سالح،اي بیولوژيك ،امكـان
تبديل شدن ،ر حمله بیوتروريستی و يا حمالت تاكتیكی به يك حمله تما عیار زيسـتی
و ايجاد بحران فرا،م اس  .البته تسلط و كـارآيی شـبكه دفـاع بیوتروريسـم و تهديـدات
زيستی میتواند از گسترش آلودگی،اي محدود جلوگیري نمايد.
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ديدگاه،اي ضروري مديري بحران تهديدات زيستی
پس از واقعه يازد،م سپتامبر سال  3113میالدي ،در بعءی از كشور،ا ،مسـوولی
محلی با استفاده از كمك،اي دول مركزي ،امكانات خود را براي مقابله بـا بحـران،ـاي
احتمالی بیوتروريسم سازماند،ـی كـرده و بـراي مراكـز اورژانـس ،جلسـات تـوجیهی و
كالس،اي بازآموزي برگزار كردهاند .توجه ويهه اي مراكز متوجه گرو،ی از امدادرسـانان
شده كه جزء طاليهداران نیروي امدادي حساب شده و معموالً قبل از ديگـران بـه محـل
حادثه میرسگد .چگانچه اي گروه فاقد تجهیزات و آموزش،اي الز باشگد ممك اسـ
در موقع وقوع يك حادثه ،فرص ،اي مگاسب را به سرع از دسـ داده و ،گگـامیكـه
كمتري بازد،ی درمانی موجود اس  ،دس به اقدامات بیحاصل بزنگد.
مراكزي مثل نیرو،اي نظامی ،نیروي ضد شورش ،اداره كشف جر و نیرو،اي بسیج
بايستی از قبل ،ما،گگ شده و پس از آموزش،اي الز  ،تمري ،ا و مانور،اي الز را نیز
انجا د،گد .معموالً بعد از آنكه نیرو،ـاي اقـدا سـريع در سـاعات اولیـه حملـه زيسـتی
وظیفهشان را انجا دادند نوب به متخصصی دفاع زيستی میرسد كـه بايسـتی سـريعاً
دس بهكار شده و عامل يا عوامل بهكار رفته را مشخص كگگد .در ،می جا پروتكل،ـاي
درمانی مگاسب نیز معرفی شده و عفون زدايی محیط،ا و وسايل آلوده انجا میگیرند.
متخصصی بیماري،اي عفـونی ،نقـ

مهمـی در جلـب ،مكـاري،ـاي عمـومیو

كمكرسانی به افراد آسیبديده بر عهده خوا،گد داش  .البته ،مـواره بايـد در تحريـك
احساسات عمومیجانب اعتدال را رعاي نمود .ذكر اي نكته نیز ضروري اس كه وقتـی
روي بعءی موضوعات حساسی زيادي (به صـورت علگـی) نشـان د،ـیم ممكـ اسـ
دشم را قادر سازيم كه به صورت غیر مستقیم در جريان اقدامات قرار گیرد.
نكته ديگر ايگكه جزيیات تكگیكی مربوط به روش كش  ،خصوصیات عوامل زيسـتی
و كاربرد آن،ا حتیالمقدور نبايد علگی شده و عمو مرد از دسترسی به آن،ا بايد مگـع
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شوند، .ماكگون در بعءی كشور،ا براي افرادي كه به اقتءاي شغلی و يـا بـه ،ـر دلیـل
ديگر روي میكروب،ا كار میكگگد ،اجازهنامه مخصوص صادر میشود.
بايد تالش شود تا ،مه اقدامات فوق در چگد ساع اول وقوع حادثه انجا گیرند .در
چگی شرايطی فرص ،ا و امكانات عمومی و تخصصی قطعاً پاسخگوي نیاز،اي گسـترده
نخوا،د بود .بگابراي  ،بايد تدابیريانديشیده شود تا افرادي كه بیشتري نیاز را دارند ايـ
امكانات را درياف نمايگد .
جوّ روانی حاكم بر مگطقه بحرانزده ممك اس باعث افزاي

شـديد تعـداد افـراد

آسیبديده و نیازمگد به مراقب گردد .اي مشكل در بدو امر ممكـ اسـ بـیا،میـ
جلوه كگد ولی ،ر چه زمان میگذرد آثار آن بیشتر ،ويدا میگردد.
معموال در بحران،اي عمومی ،سیستم نقلوانتقال و توزيع بهخوبی كار نكـرده و بـر
وخام اوضاع میافزايگد .توصیه میشود اي نقاط ضعف را بررسی كرده و بهخـوبی روي
آن،ا برنامهريزي كگیم .توجه داشته باشیم كه تمامیاي سیستم،ا بايد قـادر باشـگد در
شرايط غیر طبیعی بهخوبی از عهده وظايف خود برآيگد .در تمامیاي برنامـهريـزي،ـا و
،ما،گگی،ا متخصصی مختلف بیماري،اي عفونی بايستی محور تصمیمگیري باشگد.
،وشیاري و برخورد فعال وسايل ارتباط جمعی مثل راديـو ،تلويزيـون و روزنامـه،ـا
بسیار حايز ا،می اس  .برخورد مسووالنه اي دستگاه،ا میتواند ضم ايجاد اطمیگان و
آرام

در بی آحاد جامعه ،آموزش،اي توجیهی الز را نیـز بـه آن،ـا مگتقـل نمايگـد.

وسايل ارتباط جمعی بهطور فعال با مراكز تخصصی و مراكز امدادرسـانی ارتبـاط برقـرار
كرده و اطالعات مقطعی را به مرد ساك در مگطقه بحرانزده میرسانگد .در اي مواقـع
،میشه توصیه،اي اجرايی مفیدي وجود دارد كه اطالع جامعه از اي نقطه نظر،ـا كـامالً
ضروري اس .
امدادگران و كادر درمانی ممك اس در حی كمك به قربانیـان ،خودشـان آلـوده
گردند و يا در اثر تماس بدون واسطه با صحگه،اي فاجعه ،دچار ضايعات شديد روحـی -
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روانی گردند .بگابراي كادر سرويسد،گده ،نبايستی در نواحی پر اضطراب ناشی از بحـران
زيستی به فراموشی سپرده شوند .تأكید مـیشـود عگاصـر امـدادي ،مسـوولی بهداشـ ،
متخصصی عفونی ،آت نشان،ا و غیره بايد بهصورت شیف كار كرده و خـدماترسـانی
بهطور دايم ادامه يابد.
اولوي اول از ديدگاه بهداش عمومی ،قطع انتشار عوامل عفونی از طري شگاسايی
و نابود كردن كانون،اي عفون اس  .در مرحله بعدي بايد اقداماتی انجا گیرنـد كـه در
نتیجه آن،ا ،شرايط تح كگترل در آمده و از آلودگی بیشتر جلوگیري گردد .
افراد آلوده و يا مشكوك به آلودگی بايد بالفاصله شگاسايی و بـه سیسـتم خـدماتی
تحويل گردند .چگانچه بعءی از مراحل درمان لزوماً از مراكـز خـارب از سیسـتم دريافـ
میگردد بايد قبالً ،ما،گگی،اي الز با تمامیاي مراكز صورت گیرد تـا از حركـ ،ـا و
نقلوانتقاالت بی مورد و خطرآفري افراد آلوده در سـطح شـهر جلـوگیري شـود .توجـه
داشته باشیم كه ،یچكس نمیتواند تءمی نمايد كه اولی حمله تروريستی ،آخري آن
نیز خوا،د بود و يا اي كه حمله بعدي كی و كجا صورت خوا،د گرف .

آگاهی از بیوتروریسم
برخالف حمالت شیمیايی يا انفجاري ،تشخیص يك حمله بیولوژيكی ممكـ اسـ
تا چگد ،فته بهطول انجامد، .مانطور كه قبالً اشاره شد انتظـار مـیرود دسـ انـدركاران
بهداشتی خط مقد  ،نق

اصلی را در تشخیص و پاسش به يك رويداد بیوتروريستی ايفـا

نمايگد .اي حمالت ممك اس از طرق ديگر نیز شگاسايی گردند.
روش ،اي تأيیدي شامل تشخیص توسط نیرو،اي درمانی -پزشكی ،تشخیص يـك
حمله از طري سیستم،اي نظارت بر بیماري،ـا ،اذعـان حملـه بیوتروريسـتی در زمـان
رويداد واقعه توسـط بیوتروريسـ ،ـا ،تأيیـد حملـه توسـط سـرويس،ـاي اطالعـاتی و
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آژانس،اي حكومتی و تشخیص عامل از طري حسگر،ـا يـا بررسـی،ـاي آزمايشـگا،ی
میباشگد.
بسیاري از پزشـكان ،پرسـتاران و سـاير كـادر پزشـكی كـه مهـارت،ـاي بـالیگی و
اپیدمیولوژيك الز را كسب كردهاند میتوانگد يـك حملـه زيسـتی را تشـخیص د،گـد.
پزشكانی كه بهطور وسیعی در يك مگطقه كالن شـهري پراكگـدهانـد بـا تشـخیص يـك
بیماري بـا ويهگـی،ـاي غیرمعمـول ،بايـد موضـوع را سـريعاً بـه اپیدمیولوژيسـ ،ـاي
بیمارستانی و يا متخصصان كگترل عفون گزارش د،گد .در اي خصوص ،دس اندركاران
سطوح اولیه پزشكی و كادر اورژانس بايد آمـوزش،ـايی از جملـه اصـول اساسـی علـو
،مهگیريشگاسی و اطالعات بالیگی در مورد عواملی كه بیشتري خطـر تهديـد را دارنـد
آموخته باشگد.
اطالعاتی مانگد ظهور ناگهانی موجی از بیماران با عالئـم يكسـان ،وجـود دوره،ـاي
بالیگی غیرمعمول ،مشا،ده بیماري،ايی كـه از نظـر جغرافیـايی و فصـلی غیـر طبیعـی
،ستگد ،وجود ارتباط آشكار با يك حادثه و رويداد خاص و گزارشاتی مبگی بر مرگ شمار
عظیمیاز حیوانات ،شوا،د با ارزشی محسوب میشوند.
تروريس ،ا ممك اس براي ايجاد وحش و ترس عمومی شايعه وقوع يـك حملـه
بیوتروريستی را اعالن نمايگد .در اي صورت ممك اس حتی نمونه،اي مشـكوكی نیـز
در نقاط مختلف پخ

و يا براي بعءی مراكز عمده پس كگگـد تـا بـه ايـ وسـیله بـه

،راس عمومی دام زنگد .اگر نمونه مـورد ادعـا بـه نحـوي باشـد كـه بـه آسـانی قابـل
جمعآوري باشد (مانگد پودر و غیره) ممك اس به زمانی در حدود  30ساع يا بیشـتر
براي تشخیص قطعی و اعالن نظر كارشگاسی نیاز باشد .چگانچـه نمونـه كشـفشـده بـه
شكل آئروسل باشد ،تشخیص آن با مشكالت و محدودي ،ايی روبرو خوا،د شد.
تشخیص عوامل زيستی احتمالی بهكاررفته به كمك آزمايشگاه،ا مرحله با ا،میتـی
اس كه توجه ويههاي را میطلبد .امروزه حسگر،ا يا كاوشگر،ـاي زيسـتی و روش،ـاي
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مولكولی سريع ،میكروبیولوژيس ،ا را در اي امر مهم يـاري مـید،گـد .از آنجـايی كـه
تأخیر در شگاسايی يك عامل زيستی كه از طري حمله پگهانی در میان جمعیـ پخـ
شده میتواند مگجر به پراكگدگی موارد و ابتالي ثانويه از طري انتقـال شـود ،تشـخیص
سريع و صحیح آزمايشگا،ی عامل ،از ا،می خاصی برخوردار اسـ  .چگانچـه آزمايشـگاه
وجود عامل زيستی را تأيید كگد ،قبل از بروز عالئم و نشـانه،ـاي بیمـاري ،درمـان آغـاز
میگردد .اقدامات محافظتی نیز بايد براي ساير افراد در معرض خطر و ،مچگی كاركگان
مراقب بهداشتی انجا شود.

پای

آب و مواد غذایی پی

از بروز حمالت بیولوژیك

نگرش سگتی به مديري طغیان و ،مهگیري،ا ،براي باور بود كه كگترل و مديري
،مهگیري يعگی فرو نشاندن آت ؛ به اي معگی كه مديران پس از بروز ،مهگیري ،سعی
میكگگد تا با كگترل اپیدمیضرر ناشی از آن را محدود سازند .ولی امروزه نگرش بـه ايـ
واژه عوض شده اس و براسـاس معگـاي اخیـر، ،مـواره بايـد مجموعـهاي از طـرح،ـا و
برنامه ،اي عملیاتی براي مواجهه با خطرات احتمالی آيگده در داخل سیستم،اي اجرايی
تگظیم شود و مديران بايد قبل از بروز ،آمادگی مديري و رويارويی بـا ،مـهگیـري،ـا را
كسب كگگد؛ لذا ضرورت دارد موارد زير قبل از بروز ،مهگیري مورد توجه قرار گیرند:
 ،ما،گگی،اي درونبخشی و برونبخشی تشكیل تیم ارزيابی ،مديري و كگترل طغیان بیماري،اي مرتبط اطالعرسانی و آموزش پی بیگی و تامی تجهیزات ،مگابع و ابزار مورد نیاز نظارت و بازرسی،اي بهداش محیطی -مستگدسازي و گزارشد،ی
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مراقبت از آلودگی منابع آب
مگابع و مخازن آب شرب و غیر شرب ،يكی از ا،داف بسیار مهم سالح،اي زيستی و
بیوتروريسم میباشگد .نبايد اجازه د،یم تروريس ،ا و يـا عگاصـر دشـم بـه مگـابع آب
دسترسی پیدا كرده و آن را آلوده كگگد .بايد از مگابع آب در شهر،ا و روستا،ا بـهنحـوي
،وشیارانه مراقب كگیم .يك بعد بسیار مهم اي مراقب  ،كگترل روزانـه نمونـه،ـاي آب
نسب به آلودگی،اي عمدي با عوامل زيستی و فعالی ،اي بیوتروريستی اس .

شكل :1-6حفاظت از م ازن آب شرب و غیر شرب
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اقدامات مهم براي يك بررسی محیطی تعیی احتمال آلـودگی آب در ،گگـا بـروز
بیماري،اي مگتقله از آب عبارتس از:
 تعیی نوع آلودگی يا میكروارگانیسم تعیی مگبع آلودگی تعیی نحوه انتقـال آلـودگی و ارزيـابی احتمـال آلـودگی مجـدد آب در انتقـالذخیرهسازي و نقطه مصرف
 ارزيابی فرآيگد،اي تصفیه در از بی بردن آلودگی شگاسايی و اجراي مداخالت اصالحی -ارائه گزارش نهايی

نظارت بر تهیه كنندگان و توزیع كنندگان مواد غذایی
مواد غذايی ممك اس بهعگوان حامل،اي عوامل بیماريزا بر علیه افـراد بـیگگـاه
بهكار روند، .مهروزه داستان شیر خشك،ـا و گوشـ ،ـاي آلـوده را كـه بـهراحتـی بـه
كشور،اي مصرفكگگده ارسال میشوند ،میشگويم .جگون گاوي و يا تب برفكی نیـز بـر
سر زبان،ا اس  .براي كلیه كاركگان اداره،ا و سازمان،اي ناظر بر مراكز تولیـد و توزيـع
مواد غذايی كه بگظر میرسد آموزش،اي مگاسب با حرفه خـود را (از بعـد بیوتروريسـم)
ندارند بايد كالس،اي آموزشی ويهه برگزار شود .برنامه،اي بازآموزي و نوآموزي كاركگان
شاغل بايد مورد توجه و حماي ،اي الز قرار گیرند .چگانچه كارمگـدان اداره مراقبـ از
مواد غذايی تح آموزش،اي ويهه قرار گیرند و بدانگد كه كار با ا،میتی بـر عهـده آنـان
اس و حتی توسط ارگان،اي ديگر نیز نظارت میشوند ،احتماال وظايف خود را با دق و
حساسی بیشتري انجا خوا،گد داد .ورود محموله،اي غذايی (به صورتتر و خشك) بـه
داخل كشور بايد با حساسی دنبال گردد .آزمايشگاه،اي گمركـی مـواد غـذايی بايـد از

فصل سوم :مدیریت تهدیدات زیستی 67 

حال غیر كاربردي خـارب شـده و از حیـث نیـروي انسـانی آمـوزشديـده و تجهیـزات
آزمايشگا،ی حماي شوند.
به گزارش وزارت بهداش و درمانايران در  0سـال (مـابی سـال،ـاي  10تـا )13
ارتقاي ايمگی و سالم مواد غذائی ،آرايشی و بهداشتی و مكمل،اي غـذائی و رژيمـیبـا
نظارت بر تولید مواد مذكور ،مگجر به صدور پروانه ساخ بـراي  13503نـوع محصـول
خوراكی 2332 ،محصول آرايشی و بهداشتی و  366مكمل غذائی و نظارت بر ورودايـ
محصوالت كه مگجر به ثب  1365قلم محصـول غـذائی 7773 ،قلـم فـرآورده آرايشـی
بهداشتی و  343مكمل غذائی و ،مچگی تـدوي  31مجـوز تأسـیس و بهـرهبـرداري و
انتشار  47طرح ژنريك سیستم مـديري ايمگـی مـواد غـذائی و آشـامیدنی در راسـتاي
استقرار نظا ايمگی و سالم در خطوط تولید محصوالت غـذائی و بهداشـتی بـر مبگـی
استاندارد،اي جهانی تولید مانگد HACCP ,ISO22000شده اس .
مكانیسم،اي نظارت بر مواد غذايی و آرايشی در سال،اي اخیر ،از لحـاظ بهداشـتی
بسیار سخ گیرانه بوده و طب اصول استاندارد،اي جهانی اس  .با اي وجـود ،بـه نظـر
میرسد امكان نفوذ دشمگان ازاي سیستم وجود دارد .با پیشرف علو مختلف زيسـتی،
امكان بررسی مواد مذكور از ديدگاه عاملی براي انتشار تهديدات زيستی در سطح جامعـه
نیز بايد تح نظارت قرار بگیرد.
با توجـه بـه ايگكـه طبـ آمـار مركـز كگتـرل بیمـاري،ـاي آمريكـا 33 ،درصـد از
مسمومی ،اي غذايی ،بـه مگبـع مـواد غـذايی عرضـهشـده در سـرويس،ـاي عمـومیو
رستوران،ا مرتبط شده و تگها  31درصد از اي مسمومی ،ا از مگبع غذاي تهیهشـده در
مگازل ايجاد میگردد .لذا نظارت و بازرسی،اي بهداش محیطی از مراكز تهیـه ،توزيـع،
عرضه و فروش مواد غذايی و اماك عمومی (كگترل بهداش فردي ،بهداش تجهیزات و
ابزار ،بهداش ساختمان و بهداش مواد غذايی عرضهشده) بهعگـوان يـك ابـزار اصـلی و
مهم در پیشگیري از بروز طغیان بیماري،اي مگتقله از غذا محسوب میگردند.
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استانداردسازي آب و مواد غذایی
انتقال عوامل زيستی از طري آب و مواد غذايی يكی از موضوعاتی اس كه امروزه
مورد توجه قرار گرفته اس  .اي عوامل عموماً در عملیات مخفیانه به كار گرفته میشوند.
بعءی از اي عوامل پس از ورود به بدن در برابر سد اسیدي معده مقاوم كرده و پس از
جذب ،عفون ،اي معدهاي و رودهاي (گاستروآنتري ) ايجاد مینمايگد و بعءـی از آن،ـا
داراي نقطه اثر و ،دف ديگري در بدن ،ستگد .با توجه به ايگكه اكثر میكروارگانیسم،ا و
حتی توكسی ،ا نسب به حرارت حساس ،ستگد ،بگابراي مواد غـذايی كـه بـراي تهیـه
آن،ا از حرارت كافی استفاده میگردند كمتـر مـورد توجـه قـرار دارنـد و بـراي ا،ـداف
بیوتروريستی معموالً آب و غذا،ايی كه مستقیماً آماده مصرف ،ستگد ،ايدهآل میباشـگد.
انتخاب محل اجراي عملیات خرابكارانه داراي ا،میـ بسـیار زيـادي اسـ  .از ديربـاز
چاه،اي آب بهوسیله قربانیان طاعون آلوده میشدند تا نیرو،اي دشم از طري مصـرف
آن ،آلوده و بیمار گردند و اي نق

انحصاري آب قابل توجه بوده اس  .از اي رو مراقب

از چاه،ا ،مخازن ،مگابع و شبكه توزيع آب شهري بسیار حیاتی اس  .اگر آب مورد ،جو
چگی تهديداتی قرار گیرد انتشار عوامل بیماريزا خیلی سـريع در میـان جمعیـ ،ـدف
صورت خوا،د گرف  .اي موضوع در مورد كارخانجات بستهبگـدي آب نیـز صـادق اسـ .
كشتارگاه،اي دا و طیور نیز كه گوش قرمز و سفید مرد را تأمی مینمايگد از مراكـز
خاص و مهم براي عملیات خرابكارانه محسوب میگردند.
اسپري نمودن عوامل روي خطـوط تولیـد گوشـ و مـرغ ،يكـی از راه،ـاي انتشـار
آلودگی اس و نهايتاً مواد غذايی وارداتی ،يكی ديگر از گلوگاه،اي مورد نظر میباشد كه
بايستی به آن توجه ويهه گردد .بهطور كلی میتوان گف كه ،ر چه روش،ـاي كگترلـی
ابتدايیتر ،غیرصگعتیتر و غیربهداشتیتر باشگد ،امكان نفوذ و خرابكاري بیشتر اس .
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با استانداردسازي آب و مواد غذايی میتوان بـروز تهديـد بـا عوامـل زيسـتی را بـه
حداقل رساند:
 -3كگترل و پیشگیري از آلودگی عمدي آب
 -3پی بیگی و تأمی غذاي سالم
 -1نظارت بر تهیه كگگدگان و توزيعكگگدگان مواد غذايى
 -0كگترل و حفاظ دقی از مراكز حساس تولید آب و مواد غذايی
-1كگترل واردات آب و مواد غذايی
 -1بهكارگیري روش،اي تشخیصی سريع در آزمايشگاه ،اي كگترل بهداشـ آب و
مواد غذايی
 -3آموزش كارشگاسان بخ

پی

كگترل آب و مواد غذايی

بینی آنتی بیوتیكهاي مورد نیاز

از مهم تري ملزومات پدافگد غیرعامل در مقابله بـا تهديـدات زيسـتی ،پـی بیگـی
انبار،اي يخچالدار براي نگهداري دارو،اي ضد میكروبـی در حجـم بـاال مـیباشـد كـه
توانايی تأمی آنتیبیوتیك،اي ضروري براي افراد مقیم در يك حوزه جغرافیـايی كشـور
را داشته باشد .مقدار و نوع ذخیره آنتیبیوتیك ،به استراتهي نظامیكشور ،امكان تولید و
تجهیزات نگهداري ،ر كشور ارتباط دارد و معموالً بهصورت محرمانه میباشد.
نمايگدگان كگگرهاياالت متحده آمريكا در سال  3333پزشكان را ملز به استفاده از
سیپروفلوكساسی و داكسیسايكلی در ،گگا اعال خطر ابتالء بـه سـیاهزخـم تگفسـی
كردند و در راستاي اي اقدا  ،دول آمريكا ملز به تأسـیس مركـز ملـی نگهـداري دارو
شد .انبار داروي آنتی بیوتیك پی بیگی شـده در مركـز ملـی نگهـداري دارو در شـرايط
اضطراري واقعه نامه،اي حاوي اسپور سیاهزخم در سال  ،3113امكـان تهیـ دارو بـراي
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حدود  13111نفر كه در معرض آلودگی بودند را تسـهیل كـرد .در كـل كشـور آمريكـا
روي،مرفته ذخیره دارو در سطح ملی حدود  1/31میلیون قرص ضد میكروبی بود.

پی

بینی شرایط الزم برايایپوالسیون

يكی از خصوصیات مهم عوامل بیولوژيك ،مسري بودن آن،اس  .به عبـارت ديگـر،
عوامل زيستی پس از آنكه در يك مگطقه انتشار داده شوند بـهخـودي خـود و بـا انتقـال
مستقیم ،افراد مختلف را آلوده میكگگد .با اي اوضاع ،ايزوالسیون بیماران ناشی از عوامل
زيستی مهم و بسیار ضروري اس ، .رگونه ،مهگیري ناشی از عوامـل زيسـتی در مـدت
كمیعمال از كگترل خارب خوا،د شد ،بخ

بیولوژي بايد چگـونگی و نحـو ايزوالسـیون

بیماران و مصدومی ناشی از تك بیولوژيك را بررسی و تدوي كگد .سواالتی نظیـر :چـرا
بايد ايزوالسیون بیماران صورت گیرد ،شـرايط ايزوالسـیون بیمـاران چیسـ و ظرفیـ
تخ ،اي بیمارستانی ايزوله چقدر اس  ،بايد جواب كاربردي داشته باشگد.

شكل :3-6ایپوالسیون بیمار آلوده به عوامل زیستی
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برآورد ت ت بیمارستانى مورد نیاز مصدومین زیستی
مصـدومی و بیمـاران ناشـی از عوامـل زيسـتی و بیوتروريسـم ،عمـدتًا ،مچـون
بیماري،اي عفونی ،عالئم غیر اختصاصی خوا،گد داشـ  .مگتهـی ايـ عالئـم گـا،ی از
الگوي بیماري،ـاي بـومیتبعیـ نكـرده و خصوصـیاتی ويـهه و مگحصـر بـهفـرد دارنـد.
بیمارستان،ايی كه پذيراي اي مجروحی و مصدومی خوا،گد بود بايد ،ر كدا حـداقل
به يك بخ

ايزوله مجهز باشگد؛ زيرا مصدومی ناشی از سالح،اي زيستی و بیوتروريسم

را ممك اس نتوان ،مراه ساير بیماران بستري نمود؛ ضم آنكه در اي مواقـع معمـوال
تعداد بیماران زيستی به طور نگرانكگگدهاي افزاي

يافته و امكانـات بیشـتري را طلـب

میكگد .يك كار ضـروري كـه بايـد انجـا گیـرد ايـ اسـ كـه امكانـات و تخـ ،ـاي
بیمارستانی (ايزوله) در شهر،اي بزرگ ،شگاسايی و میزان آمـادگی آن،ـا بـراي پـذيرش
مصدومی زيستی تعیی شود تـا در كـل ببیگـیم چـه نسـبتی بـی امكانـات موجـود و
نیازمگدي،ا برقرار اس .

پی

بینی شرایط الزم آزمایشگاههاي تهدیدات زیستی

ويهگی،اي عوامل تهديدات زيستی و خطرات بالقوهاي كه در ،گگا كـار كـردن بـا
آن ،ا براي نیرو،ا آزمايشگاه وجود دارد ،ضرورت در نظـر گـرفت شـرايط خـاصايمگـی
كاري را مطرح مینمايد .معموالً آزمايشگاه،ـاي میكروبیولـوژي بـراي ا،ـداف تشـخیص
بیماري،اي متداول ،تحقیقی و يا آموزشی طراحی شدهاند .مقصود از طراحی آزمايشـگاه
ايم  ،ايجاد محیطی براي جلوگیري از تماس كاركگان با عوامل بیماريزا و ايمـ كـردن
محیط در مقابل خطرات بیولوژيكی میباشد .براي كگترل خطـر مـواد بیولوژيـك ،چهـار
سطح در نظر گرفته شده كه به صورت سطوح ايمگی يك تا چهار مشخص میشوند.
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آزمایشگاه با سطح ایمنی سطح یك
آزمايشگاه،ايی را دربرمیگیرد كه در آنجا عوامل كامالً شگاسايیشده و مشخصی را
كه با بیماري در انسان،اي سالم در ارتباط نیستگد ،مورد بررسی قرار مید،گد .بـه طـور
معمول وسايل ايمگی مورد استفاده در چگی آزمايشگاه،ايی در حد دستشويی،ايی براي
شستشوي دس ،ا بوده و تگهـا محـدودي ،ـاي كلـی ،بـراي دسترسـی عـادي در ايـ
آزمايشگاه،ا در نظر گرفته شده اس  .كار با میكروارگانیسم،ـا در ايـ آزمايشـگاه،ـا بـا
استفاده از تكگیك،اي میكروبیولوژيكی استاندارد صورت میگیرد .يك مثـال مگاسـب از
آزمايشگاه ايمگی سطح يك آزمايشگاه آموزشی ،مورد استفاده براي كالس،ـاي میكـروب
شگاسی دانشجويان دوره لیسانس میباشد.

آزمایشگاه با سطح ایمنی سطح دو
آزمايشگاه ايمگی سطح دو محیطی اس كه در آنجا با عواملی كه به طـور متوسـط
براي انسان،ا و محیط خطرناكگد كار میشود .اي آزمايشگاه،ا با آزمايشگاه،ـاي ايمگـی
سطح يك فرق دارند ،به اي معگی كه در ايگجا نیرو،اي آزمايشگاه براي كار با پاتوژن،ـا
به صورت تخصصی آموزشیديدهاند و دسترسی به محـیط،ـاي كـار محـدود مـیباشـد.
روش،اي زيادي كه ممك اس باعث آئروسل شدن میكروارگانیسم،اي بیماريزا شوند
در داخل محفظه،اي ام سطح دو)، (Biosafety Cabinet IIداي میشوند و يـا از
سايرتجهیزات مهاركگگده فیزيكی براي محافظ نیرو،ا آزمايشـگاه مـورد اسـتفاده واقـع
میگردد.
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آزمایشگاه با سطح ایمنی سطح سه
آزمايشگا،ی اس كه در آنجا از عـواملی كـه توسـط راه،ـايآئرومیكروبیولـوژيكی
میتوانگد باعث بیماري،اي جدي و كشگده شوند ،استفاده میشود .در اي آزمايشگاه،ـا
،مانگد آزمايشگاه،اي سطح دو، ،مه نیرو،ا براي كار بـا میكروارگانیسـم،ـاي بیمـاريزا
تخصص،اي الز را ديدهاند .تمامیروش،اي مورد استفاده براي اي عوامل عفونـ زا در
محفظه،اي ام سطح دو و يا از طري ساير ابزار،اي مهاركگگده فیزيكی انجا مـیشـود.
،مچگی اي ساختمان،ا بهمگظور كگترل جريان ،واي مگفی و عد دسترسی عمو بـه
طور دايمی قفل ،ستگد ،بهمگظور محافظ عمومی و محیط،ـاي اطـراف، ،ـواي آن،ـا
تصفیه میگردد .در صورت استفاده از پاتوژن،اي معی در آزمايشگاه،اي ايمگـی سـطح
سه ممك اس ،ود،اي ايمگی كالس سو نیز مورد نیاز باشد و قبـل از تـرك محوطـه
ساختمان ،كاركگان آزمايشگاه بايد لباس،اي خود را عوض كگگد .

آزمایشگاه با سطح ایمنی سطح چهار
داراي باالتري سطح كگترلی بوده و براي مطالعه ارگانیسم،ايی كه پتانسیل بسـیار
بااليی از نظر تهديد بیوآئروسل،ا دارند ،ضروري میباشگد .براي كار در اي سـاختمان،ـا
نیرو،ا بايد عالوهبر نیاز به آشگايی با سطوح ايمگـی دو و سـه ،مهـارت،ـاي تخصصـی را
فراگیرند .آزمايشگاه،اي ايمگی سطح چهار به صورت صـد درصـد از سـاير قسـم ،ـاي
ساختمان مجزا میباشد و حتی ممك اس كالً از ساير ساختمان،ا جدا باشـگد .كـار در
چگی نواحی مگحصراً به محفظه،اي ام كالس سه محدود خوا،د بـود ،مگـر ايـ كـه
قسمتی از لباس،اي مخصوص تهويه فشار مثب دچار آسیب شـود كـه در ايـ صـورت
،محفظه،اي ام كـالس دو اسـتفاده خوا،ـد شـد، .مچگـی ايـ آزمايشـگاه،ـا بـراي
جلوگیري از انتشار میكروارگانیسم،ا به صورت خاصی طراحی شدهاند .آزمايشگاه،ـا بـه
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طور كامل محصور بوده و نیرو،ا بايد لباس،اي ويههاي را بر ت كگگد ،كه قبل از خروب از
محیط،اي محصور پاك و استريل میشوند .نیرو،ا نیز قبل از ترك ساختمان به شستشو
نیازمگدند .بهطور معمول تما ،وايی كه از اي آزمايشگاه،ا خارب شده و يا وارد میشـود
توسط فیلتراسیون و مواد میكـروبكـ

اسـتريل مـیگـردد .ايـ سـاختمان،ـا داراي

بیشتري تجهیزات براي كگترل بیوآئروسل،ا میباشگد.

الف -برآورد تجهیپات و اقالم غیر دارویی
ابتــدا بايــد فهرســتی از تجهیــزات و ابــزار مــورد نیــاز تهیــه گرديــده و ســپس
پی بیگی،اي الز براي تامی و ذخیره كافی و دسترسی سريع و آسان بـه تجهیـزات و
مگابع و ابزار شامل :ظروف استريل جه نمونهبرداري مواد غـذايی ،انبـر ،چـراغ الكلـی،
شیشه نمونهبرداري آب ،كی كلرسگج ،كلم يا كلدباكس ،كیسه يش ،پمـ سـمپـاش و
لواز يدكی مورد نیاز ،سمو مورد نیاز ،مواد گگدزدا (پركلري ،،االمید ،كائولی ) ،وسـايل
و ابزار گگدزدايی (سطل ،آبگردان) ،وسايل حل نمـودن ،صـافی ،ماسـك و ابـزار پلمـب و
وسیله نقلیه مگاسب و  ...صورت پذيرفته تا خللی در انجـا امـور بـهوجـود نیايـد .ضـمگاً
جه ارائه پاسش سريع ،سـطوح پـايی تـر شـامل مراكـز بهداشـتی  -درمـانی شـهري و
روستايی و خانه،اي بهداش را نیز به مواد مورد نیاز تجهیز نمود.

ب-آسیبپذیري نظام سالمت كشور در مواجهه با تهدیدات زیستی
بررسی،اي انجا شده در مورد سازمان،اي مداخلهكگگده در بحران بـی سـال،ـاي
 3311تا  3313مـیالدي در انگلسـتان بـر ايـ حقیقـ تأكیـد دارنـد كـه بـراي ارائـه
حماي ،اي درمانی و روانی  -اجتماعی از قربانیـان و بازمانـدگان حادثـه ،سـازمان،ـاي
مسوول آمادگی الز را نداشتهاند .به عبارت ديگر ،در بحران،اي اتفاق افتاده در سال،اي
مورد بررسی ،سازمان،اي مسوول قادر به ارائـه يـك طـرح و برنامـه حمـايتی و درمـانی
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مگاسب از بازماندگان حادثه نبودند .بررسی انجا شده در مورد عـد توانمگـدي مداخلـه
مگاسب سازمان،ا در بحران نشان مید،د كه سازمان،ا به چگد دلیل عمده نتوانستهانـد
نق

خود را به ،گگا بحران بهطور مؤثري ايفا كگگد .دلیل اول آن كه عمو مرد نسب

به بحران و بهويهه تهديد،اي زيستی آگا،ی و اطالعاتاندكی داشته و از طري پیامد،اي
حادثه به وقوع رويداد پی میبرند .دو آنكه ،سازمان،اي مسوول در بحران نیز به داليـل
متعدد ،آمادگی ايفاي نق

خود را در حد انتظار و به میزان پی بیگی شده ندارنـد .بـه

عبارت ديگر ،نگرش افراد و سازمان،ا به ،گگا وقوع بحران حاكی از آن اسـ كـه بـی
اقدا ،اي الز در بحران با آموزش و تمري ،اي انجا شده قبل از رويداد بحـران ،فاصـله
زيادي وجود دارد .بگابراي به نظر میرسد آموزش و تمري ،اي انجـا شـده در حقیقـ
تءمیگی براي كارآيی مؤثر سازمان در بحران به حساب نمیآيد .ديگر ايـ كـه مـرد و
سازمان،ا بر اي باورند كه ،ی دانشی براي ارائه را،برد،اي مؤثر در بحران وجود نـدارد.
به نظر میرسد كه بیشتري آسیب نظا سالم ،ر كشور در شرايط تهديـدات زيسـتی،
از ابعاد روانی بحران میباشد.
اشیاي آلوده و بقاياي حیوانات و انسـان،ـاي آلـوده بـه عوامـل زيسـتی اگـر درون
مجموعه خدمات پزشكی باشگد مسوولی دفع و نابودي آن،ا بر عهده سیسـتم پزشـكی
اس  .به ،ر حال ،مه افرادي كه به نوعی با اي گونه مواد سر و كار دارند و يا مسـتقیماً
درگیر دف قربانیان يا نابودي حیوانات ،الكشده ،سـتگد بايسـتی نسـب بـه خطـرات
بالقوه و بالفعل آن،ا آگا،ی يابگد .اجساد قربانیان حمله میكروبی بايستی بدون درنـگ و
مطاب مقررات ويهه دف گردند .دف اجسـاد قربانیـان پـس از چگـد روز باعـث تجزيـه
میكروبی شیمیايی آن،ا شده و نتیجتاً خطر توكسی ،ا ،ويروس،ا و باكتري،ـاي بـدون
اسپور را مرتفع مینمايد .شوا،د و قراي موجود نشان مید،گد كه وسايل و اشیاي آلوده
با باكتري،اي اسپورزا تگها از طريـ سـوزاندن رفـع آلـودگی مـیشـوند .مكانیسـم،ـاي
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مشخص در زمیگه دف اجساد و آلودگیزدايی سیستم پزشكی بـا تجهیـزات مكـانیزه در
بیمارستان،ا الز و ضروري میباشد.
در شرايط بحران زيستی اغلب اتفاق میافتد كه يك نفر پزشك متخصص به كمـك
چگد امدادگر ،مسوولی مراقب و درمان صد،ا مجروح را بر عهده داشـته باشـگد .تهیـه
اطالعات كلی راجع به بیمـاري و عالئـم بـالیگی آن ،دارو،ـاي مـؤثر و نحـوه مراقبـ از
بیماران به صورت بروشور،اي عملیاتی و توزيع آن،ا در واحد،اي اجرايی میتواند نقیصه
كمبود پزشك متخصص را تا حد زيادي جبران نمايد .قابلی تهیه سريع بروشور با تیـراژ
فراوان در بیمارستان،ا و مراكز درمانی ضروري به نظر میرسد.
مديري بهداش و درمان در چگی اوضاع و احوال به نحوي بايـد عمـل كگـد كـه
ترس و ،راس را از بی ببرد .اگر سیستم بهداشتی  -درمانی در وضعی باشـد كـه بتوانـد
سريعاً عامل بیماري را تشخیص د،د میتواند اطالعات مربـوط بـه عامـل بیمـاري ،دوره
كمون و ...را در اختیار افراد حاضر در مگطقه قرار د،د و از اي طري اعتماد و اطمیگـان
آنان را جلب و نتیجتاً موجبات آرامـ

آن،ـا را فـرا،م آورد .چگانچـه تشـخیص عامـل

زيستی در كوتاهمدت میسر نباشد و جمعی حاضـر )نظـامیو غیـر نظـامی( نسـب بـه
وضعی موجود توجیه نگردند ،عكسالعمل،اي روانی ممك اس به نحوي ابـراز شـوند
كه آثار سوء و مخرب آن از آثار خود بیماري فراتر رود.
در كشور،اي پیشرفته بسیاري از واكس ،اي عوامـل تهديـدات زيسـتی بـهصـورت
عمومی بهكار گرفته نمیشوند و اساساً فقط براي حفاظ

كاركگان نظامیو تكگسی ،اي

شاغل در آزمايشگاه،ا و مشاغل پرخطر بیمارستانی بهكار گرفتـه مـیشـوند .اسـتفاده از
برنامه ،اي اجبـاري واكسیگاسـیون مشـاغل پرخطـر از جملـه تكگسـی ،ـاي شـاغل در
آزمايشگاه،اي مراكز درگیر در بحران،اي زيستی ضروري میباشد.

فصل سوم :مدیریت تهدیدات زیستی 77 

ج -استراتژي رسانهاي و ابعاد روانی تهدید زیستی
شكی نیس كه به ،گگا استفاده از سالح،اي كشتار جمعی و مخصوصاً سالح،اي
بیولوژيك ،با وقوع يك بحران تما عیار در سطح جامعه مواجه خوا،یم بود .آحاد جامعـه
در شرايط بحران و استرس قرار داشته و احساس غرقشدگی دارند .عالوهبر افـراد عـادي
تح تاثیر ،اعءاي سیستم درمانی نیز در درجـات مختلـف تاثیرپـذير خوا،گـد بـود .در
بررسی برخی بحران ،اي اجتماعی معلو شده كه متاسفانه سازمان،ـاي كمـك كگگـده،
نداشــته و ايــ باعــث افــزاي

آمــادگی الز را بــراي ايفــاي نقــ

شــرايط اســترس

كمكگیرندگان و افراد آسیبديده شده اس .
در چگی شرايطی اركان مديري
واكگ

بحران بر چهار پايه :تسكی  ،آمادگی براي مقابله،

و ارائه پاسش مگاسب و باالخره بهبـودي و بـازتوانی اسـتوار خوا،ـد بـود .ارتبـاط

صحیح و فعال بی عگاصر مداخلهكگگده در مديري بحران از ا،می فـوقالعـاده مهمـی
برخوردار بوده و میتواند موفقی

استراتهي رسانهاي و ابعاد روانی بحران را تحـ تـاثیر

قرار د،د .سازمان،اي مداخلهكگگده در بحران بايد سعی كگگد كه پیوسته ابتكار عمـل را
در دس داشـته و شـرايطی را بـهوجـود آورنـد كـه خـدمات و اطالعـات ارائـهشـده ،از
ويهگی ،اي مهمیچون اعتبار ،پـذيرش ،دسترسـی و اسـتمرار برخـوردار باشـگد .رسـانه
بهعگوان يك پل ارتباطی بی عمـو جامعـه و مسـوولی بهداشـتی نقـ

مهمـی را در

شگاسايی و كگترل طغیان ايفا میكگد .بديهی اسـ واقـف بـودن رسـانه،ـا بـه ا،میـ
موضوع آموزش و اطالعرسانی ،كمك شايانی به ،داي و مديري طغیان مینمايد.
از ،مه مهمتر اي كه مديري
پی

بحران در شرايط دفاع زيسـتی و بیوتروريسـم بايـد

از بحران در خالل مانور،ا و تمري ،ايی كه در شـرايط طبیعـی انجـا مـیشـوند،

نقاط ضعف خود را برطرف كرده و كـارايی خـود را نشـان داده باشـد تـا از نظـر روانـی،
تصمیمات مديري بحران در زمان وقوع تهديدات زيستی ،قابل قبول عمو قرار گیرد.
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در بحران،ايی كه تهديد و سالح،اي زيستی بهكار گرفته میشوند ،دشـم تـالش
میكگد با ارعاب و تهديد دول و مرد نسب به كشتار گسترده ،ترس و وحش در افراد
ايجاد نموده و از طري ايجاد جگگ روانی به ا،داف خود دس يابد.
در جگگ،ايی كه سالح،اي زيستی بهكار مـیرود آسـیب،ـاي ناشـی از اسـترس
روانشگاختی بی

از ،ر چیز ديگر خوا،د بود .چگی وضعیتی ناشـی از اضـطراب،ـايی

اس كه به دنبال ما،ی ابها آمیز و غافلگیركگگده تعـداد زيـادي از عوامـل بیولـوژيكی
آشكار میشود و به صورت ترس از مرگ و نیستی در صحگه رز پديدار میشـود .فقـدان
،وي و امگی  ،رواب شايعه ،برانگیختگـی،ـاي ،یجـانی و اشـكال در تمركـز ،از جملـه
نشانه،اي روانشگاختی اس كه در بحران زيستی قابل پی بیگی میباشگد.

عملیات روانی
جگگ روانی ،عملیات روانی و اقدامات روانی با توجه به ابزار ،محیط و زمان تعـاريف
گوناگونی دارند؛ ولیاي نوع تگوع در ارائه تعريـف بـه ،ـی وجـه نبايـد موجـب نگرانـی
خوانگده شود .جگگ روانی ،كه امروزه جـاي خـود را بـه عملیـات روانـی داده ،مجموعـه
عملیات مگسجم و ،دفمگد اس كه براي دستیابی به ا،داف ملـی از قبیـل برانـدازي يـا
تغییر ساختار سیاسی و نظامیيك دول

به اجرا در میآيگد .در عملیـات نظـامیاز ابـزار

سخ براي تصرف زمی و جسم انسان،ا استفاده میشود؛ در حالی كه شـگف آفريگـی
عملیات روانی دراي اس كه به كمك ابزار نر اراده ،فكر و روح انسان،ا بـه تسـخیر در
میآيد .اقدا روانی فعالی يا فعالیتهـايی اسـ كـه يـك دولـ  ،سـازمان يـا گـروه ،بـا
بهكارگیري شیوه،اي روانشگاختی ،براي تأثیر گذاشـت بـر شـرايط سیاسـی ،اقتصـادي،
فر،گگی يا نظامیطرف مقابل انجا مید،د.
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سالمت روان
طی يك جگگ زيستی ،عملیات نظامیو درمانی به شـكل يكگواخـ و مـداو و در
شرايط سخ انجا میگیرد، .مچگی طـی جگـگ زيسـتی ،مگـاظر وحشـتگاكی اتفـاق
میافتد كه در چگی شرايطی جسم و روان امـدادگران و نیرو،ـاي نظـامیتحـ فشـار،
حتی تا بی

از توان مقاوم وي قرار میگیرد .كمك،اي اولیـه روانشگاسـی ،كمـك بـه

حفظ قدرت روانی و جسمانی در انجا فعالی ،اي عادي و خصوصـاً عملیـات نظـامیدر
وضعی ،اي دشوار و رويارويی با بحران مینمايد.

خستگی و تن زایی ناشی از مقابله با تهدیدات زیستی
خستگی مقابله با تهديدات زيستی و ناراحتی موقـ روحـی و نـاتوانی در عملكـرد
آموزش ،ا در شرايط بحران به دلیل تـگ

مسـتمر بـی

از حـد تحمـل كـادر درمـانی

میباشد .خستگی جسمانی يا كمبود خواب اگرچه معموالً وجود دارد اما الزامـاً شاخصـه
خستگی جگگ نمیباشد .تما نیرو،اي مسلح و كادر درمانی مراكز مقابلـه بـا تهديـدات
زيستی ،احتمال دارد تح شرايط حاد و استرس طـوالنیمـدت دچـار خسـتگی جگـگ
شوند .حتی ممك اس

به صورت مصدو خستگی جگگی ،قادر به انجا مأموري خـود

براي چگد ساع يا چگد روز نباشگد.
شايعتري واكگ ،اي تگشی شامل عملكرد ناكارآمد بهشرح زير میباشد:
 .3تفكر آ،سته (يا افزاي

زمان واكگ )

 .3عد توانايی افتراق مسائل مهم از ساير مسايل
 .1مشكل در شروع اقدامات ،مشكل در تصمیمگیري ،مشكل در تمركز
 .0از واكگ ،اي كمتر شايع نسب

بـه حـوادث مـیتـوان طغیـان كگتـرلنشـده

احساسات مانگد :گريه كردن ،جیغ كشیدن يا خگده را نا برد .برخی نیز به طور معكوس
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عمل مینمايگد و در خود فرو رفته ،ساك میشوند و خودشان را از بقیه جدا مـیكگگـد.
اي افراد را بايد ترغیب به مشارك در فعالی ،اي گرو،ی نمود .امكان دارد واكگ ،اي
كگترلنشده ،به تگهايی يا توأ بروز نمايد( .ممك اس شخص به طور غیر قابل كگترلـی
گريه نمايد و سپس به فاصله يك دقیقه بخگدد و يـا مثـل بچـه،ـا بـه زمـی نشسـته و
كلمات نامفهو ادا نمايد) .در اي حال  ،امدادگر بیقرار اسـ و نمـیتوانـد آرا بگیـرد.
ممك اس بی ،دف به اطراف بدود و در درون خود احساس ترسی شديد كگـد كـه در
رفتار وي مشخص باشد.
 .1در جه خالصی از خطر آلودگی به تهديدات زيسـتی ،ممكـ اسـ امـدادگر
دچار حمله اضطرابی ( )panicو تیرگی شعور شود .در حی بحران كه مگجر بـه تلفـات
خودي شده ،احتمال دارد كادر درمانی قادر به شگیدن و يا ديدن نباشـگد .ممكـ اسـ
توانايی مغزي وي چگان مختل شود كه قادر به فكر كردن يا اجراي فرامی سـاده نباشـد
چرا كه در اي حال  ،قدرت قءاوت وي مختل شده و قادر به فهم نتايج حاصل از رفتـار
خود نیس  .ممك اس قادر به حرك نباشگد (حال انجماد) به طوري كه به نظر فلـج
بیايد و ممك اس غ

كگد.

 .1در ساير حاالت ،تگ

زياد میتواند عالئمی مشابه عالئـم ضـربه مغـزي داشـته

باشد .بهعگوان مثال ،به نظر به زده بیايد و يا در حالی كه سرگردان اس در محل پیـدا
شود .احتمال دارد به نظر گیج بیايد و قادر به تشخیص زمـان و مكـان نباشـد و حافظـه
خود را به صورت نسبی و يا كامل از دس بد،د.
 .3فردي كه تح انواع استرس شديد و بحران تهديدات زيستی قـرار دارد ،اغلـب
دچار اختالل در خواب میشود .اي افراد ممك اس كابوس،ـايی در رابطـه بـا فاجعـه
ببیگگد كه در آن ،افراد نزديك و مورد عالقه آنان (مثل ،مسر ،پـدر و مـادر ،فرزنـدان يـا
،مكاران نزديك) كشته شدهاند .توجه داشته باشید كابوس،ايی كه فرد بالفاصله پـس از
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فاجعه میبیگد ،به خودي خود طبیعی محسوب میشود .با گذش زمان ،شدت و تعـداد
كابوس،ا كا،

میيابد.

 .1در موارد شديد حتی در ،گگا بیداري ،م امكان دارد امدادگران به صحگه،ـاي
حادثه فاجعهبار فكر كگگد و احساس نمايگـد دوبـاره اتفـاق افتـاده اسـ و واكـگ ،ـاي
استرسزا را بار،ا و بار،ا نشان د،گد .در چگی مواردي در فرص ،اي كوتاه پـی آمـده،
از فرد بخوا،ید در مورد احساسات و تجربیات خودش حتی بار،ا و بار،ـا صـحب كگـد.
اي كار نبايد به اجبار صورت گیرد .بايد به شخص موقعی ،اي مكرري براي صـحب داد
و حی صحب وي را ترغیب نمود .بهتر اس صحب ،ا خصوصی و با حءـور يـك نفـر
انجا گیرد .به اي فرآيگد تهويه گفته میشود.

اصول اطالعرسانی و آموزش در بحران زیستی
اطالعرسانی موثر بهعگوان يك ابزار مگاسب جهـ كـا،

اثـرات زيانبـار ناشـی از

طغیان بیماري،اي مگتقله از تهديـدات زيسـتی جگبـه حیـاتی در مـديري موفـ يـك
طغیان دارد .اغلب اي اطالعات و آموزش،ا در اختیار گروه،اي ،دف به شرح ذيل قـرار
میگیرند:
 مسئولین و سایر گروههاي ت صصی و كارشناسان بهداشتی مرتبط عموم مردم (بهویژه افرادي كه به طور مستقیم تحت تاثیر طغیـان قـرارمیگیرند)
 آموزش متصدیان و شاغلین مراكپ و اماكن حساس. رسانهها -مسئولین و سایر گروههاي ت صصی و كارشناسان بهداشتی مرتبط
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آگا،ی مسوولی و ساير گروه،اي تخصصی میتوانـد مـا را در راسـتاي اطمیگـان از
صح و دق بررسی طغیان زيستی و اقدامات كگترلی الز كمك نمايد .آموزش نیرو،ـا
بهداشتی مرتبط و انجا مانور،اي عملیاتی با برگزاري دوره،اي آموزشی كوتـاهمـدت در
ارتباط با كگترل تهديدات زيستی در رده،اي مختلف در سال ،ضم ارتقاء سطح آگـا،ی
كارشگاسان و كاردان،اي مربوطه ،امكان نظارت علمیبر اجراي عملیات كگترل را فـرا،م
میسازند.
عموم مردم (بهویژه افرادي كه بهطور مستقیم تحـت تـاثیر طغیـان قـرار
میگیرند):
،دف از آگاهسازي عمو مرد در بروز يك طغیان بیماري ،دسـتیابی بـه اطالعـات
صحیح در مورد طغیان ،آموزش در خصوص جلوگیري از انتشار آلودگی و نحـوه برخـورد
و استفاده از آن،ا و ارائه توصیه،اي الز در خصوص راه،اي رعايـ بهداشـ فـردي و
كا،

خطـر انتقـال فـرد بـه فـرد بیمـاري اسـ  .در برخـی طغیـان،ـا اطـالعرسـانی

عمومیكمك قابل توجهی به يافت موارد بیماري میكگد.
روش،اي اطالعرسانی بستگی به امكانات محلی و مگطقـهاي بـهطـور كلـی شـامل
مواردي مانگد جرايد ،راديو ،صدا و سیما يا جلسات عمومی ،آموزش،اي چهره بـه چهـره
در مراكز بهداشتی  -درمانی و ارسال پیا از طري تابلو،ـاي عمـومیدر معـابر و امـاك
عمومیاس .

د -توسعه برنامههاي واكسیناسیون
ايجادايمگی دائم بدن ،تگها وسیله حفاظ طوالنیمدت بـر علیـه تهديـدات جگـگ
بیولوژيك ،چه قبل از اي گونه حمالت و چه در خالل آن،اس ، .ماكگـون واكسـ ،ـاي
مربوط به بعءی از عوامل زيستی در بازار موجود بوده و برخـی ديگـر در حـال تهیـه يـا
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آزماي

،ستگد .بسـیاري از ايـ واكسـ ،ـا اساسـاً بـراي حفاظـ كاركگـان نظـامی و

تكگسی ،اي شاغل در آزمايشگاه،اي تحقیقاتی ساخته شدهاند.
بايد برنامه،ا و پروژه،اي واكس سازي در سراسر كشور مورد تشوي و حماي قـرار
گیرند تا در صورتی كه روزي به يك نوع واكس (مثل آبله) نیازمگـد شـديم ديـر نشـده
باشد .بگابراي بايد به مگابع و استعداد،اي داخلی تكیه داشته باشـیم .ايـ امـر تگهـا بـا
برنامهريزي طوالنیمدت میسر اس  .بخ

بیولوژي بايد مراكز و مؤسسـات و افـرادي را

كه در زمیگه واكس سازي فعال ،ستگد شگاسايی كرده و بتدريج در صدد ايجاد ارتبـاط و
ارائه پروژه،اي واكس سازي باشگد .اي كار نیز نیازمگـد زمـان و حمايـ مـؤثر از مراكـز
تحقیقاتی اس .

كموپروفیالكسى (پیشگیرى داروئى)
يكی از وسايل مهمیكه در پیشگیري از حمالت زيسـتی بسـیار ضـروري اسـ در
دس داشت برنامه،اي ويهه پروفیالكسی (قبل از تماس و بعد از تماس) میباشد .بـراي
اي كار بايد عگاصر دارويی موجود در رژيم،اي مختلف پروفیالكسی مربوط به ،ر كدا از
عوامل زيستی مشهور به صورت لیس تهیه شوند .اقال دارويی مربوط بـه پروفیالكسـی
بايد بهنحوي تهیه و ذخیره شوند كه اوالً تاريش مصرف آن،ا سپري نشود و ثانیـاً حـداقل
جوابگويی نیاز يك جمعی مثالً يك میلیونی باشگد .كادر عملیاتی  -نظـامی و نیرو،ـاي
انتظامی بهخصوص آن،ايی كه به ماموري ،اي ويهه گسـیل مـیشـوند و احتمـال داده
میشود كه ،دف جگگافزار،اي زيستی قرار گیرند بايد با توجهبه نوع تهديد محتمل ،از
برنامه،اي ويهه پروفیالكسی دارويی استفاده نمايگد.
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منابع
.3
.3
.1
.0
.1
.1
.3
.1
.3
.31
.33

.33
.31

.30
.31

حءرت امیر المومگی علی (ع) نامه  33از كتاب نهج البالغه
سیاســ ،ــاي كلــی ابالغــی توســط مقــا معظــم ر،بــري در بخــ پدافگــد غیــر
عامل()3113/33/31
اسكگدري حمید.دانستگی ،اي پدافگد غیر عامل .انتشارات بوستان حمید  ،تهران3133 ،
آريان پور امیر حسی  ،پاشايی ،آرا احمد  ،تاريش تمدن ويل دوران  .انتشارات علمی و
فر،گگی(تهران) ،اياالت متحده آمريكا3131،
جاللی غال رضا ،چهار گفتار در باب پدافگد غیر عامل .انتشارات محدث ،قم 3133 ،
فشاركی سید جواد ،اشمی ،قراباغی محس  ،مبانی طراحی و ساخ فءا ،اي ام
پگا،گا،ی .انتشارات نخبه سازان3131،
كرمی علی .پدافگد غیر عامل و تهديدات زيستی .انتشارات بوستان حمید3133.
خلیلی فر سید امید .بیوتروريسم ،انتشارات جهاد دانشگا،ی3131 .
توكلی حمید رضا ،صراف پور رضا ،صمدي محمد .آب ،غذا و بیوتروريسم .مجله طب
نظامی ،سال ،فتم ،شماره .3110 ،3
توكلی حمید رضا .تكگیك  PCRو كاربرد آن .فصلگامه علمی و آموزشی دفتر توسعه
آموزش ( ،)EDOدانشكده بهداش دانشگاه علو پزشكی بقیه اهلل (عج) ،تهران.3111 ،
توكلی حمید رضا ،صراف پور رضا .تهديدات زيستی ناشی از آلودگی عمدي آب و مواد
غذايی در شرايط عادي و نظامی .فصلگامه علمی و آموزشی دفتر توسعه آموزش (،)EDO
دانشكده بهداش دانشگاه علو پزشكی بقیه اهلل (عج) ،سال نهم -شماره .3113 ،11
جهانی محمدرضا ،شیرزاد ،ادي .جگگ،اي نوي و بیوتروريسم .انتشارات بهآموز ،تهران،
.3111
حاتمی حسی و ،مكاران .روش،اي نوي تشخیص سريع عوامل بیولوژيك .اپیدمیولوژي
بالیگی و كگترل بیماري،اي مرتبط با بیوتروريسم .انتشارات وزارات بهداش  ،تهران،
.3111
حاتمی حسی  .روش،اي نوي تشخیص سريع عوامل بیولوژيك .اپیدمیولوژي بالیگی و
كگترل بیماري،اي مرتبط با بیوتروريسم .انتشارات وزارات بهداش  .تهران.3111 ،
حاتمی حسی  .نوپديدي و بازپديدي بیماري،ا و سالم حرفهاي پزشكی .انتشارات وزارت
بهداش  ،تهران.3113 ،
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.31
.33

.31
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.31
.33
.33

.31
.30
.31

.31
.33
.31

حاتمی حسی و ،مكاران .اپیدمیولوژي بالیگی و كگترل بیماري،اي مرتبط بیوتروريسم.
مركز نشر صدا ،تهران.3111 ،
حاتمی حسی  .اپیدمیولوژي بیوتروريسم .اولی كگگره ملی بهداش عمومی و طب
پیشگیري ،كرمانشاه ، ،كتاب رايانهاي كگگره ،ا ،معاون تحقیقات و فگآوري وزارت بهداش ،
ويراي ششم ،3111 ،صفحات  1303 -1313سال . 3133
حاتمی حسی  .دفاع زيستی و ا،می آن در بهداش عمومی .كتاب جامع بهداش
عمومی .فصل نهم .گفتار پانزد،م.
حسیگی محمد جواد ،میر نهاد رضا .واكسیگاسیون و پیشگیري در نیرو،اي نظامی3111 .
حسیگی دوس رضا .سالح،اي زيستی .انتشارات دانشگاه علو پزشكی بقیه اهلل (عج).
.3113
حسیگی دوس سیدرضا و ،مكاران .بیوتروريسم و سالح،اي بیولوژيك .تهران .انتشارات
دانشگاه علو پزشكی بقیه اهلل (عج).3113 .
شقاقی غالمرضا ،كردوانی ،دي .دستورالعمل اقدامات بهداش آب و فاضالب به مگظور
پیشگیري و كگترل بیماري،اي مگتقله از آب .مركز سالم محیط و كار اداره بهداش آب
و فاضالب.3113 .
شمسايی ظ فرقگدي فتح اله .فءا،اي ام پگا،گا،ی .فصلگامه علمی نظامی دفاع نامتعارف
(جگگ نوي ) .سال دوازد،م .شماره  13و  .11تابستان و پايیز .3111
عباس پور جمشید .مقدمه اي بر اصول و مبانی پدافگد غیر عامل .سازمان پدافگد غیر عامل
.3113
عطايی كچويی رمءانعلی .اقدامات بهداش عمومی در مقابله با سالح،اي شیمیايی و
زيستی .دانشگاه علو پزشكی بقیه اهلل (عج)-مركز برنامه ريزي و تالیف كتابهاي درسی.
چاپ اول ،زمستان .3110
كرمی علی ،بررسی فهرس عوامل زيستی انسانی مرتبط با كگوانسیون خلع سالح
بیولوژيك .مجله طب نظامی ،سال ،فتم ،شماره  ،3بهار .10
كرمی علی .بررسی و تحلیل وقايع بیوتروريسم (سیاه زخم) مجله طب نظامی .سال چهار ،
شماره  ،3سال .3113
معصو بیگی حسی  .كسب آمادگی در مقابل حوادث غیر مترقبه .فصلگامه علمی و
آموزشی دفتر توسعه آموزش ( ،)EDOدانشكده بهداش دانشگاه علو پزشكی بقیه اهلل
(عج) ،تهران ،سال ،فتم ،شماره .3111 ،31
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